
– 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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A. mivel a kiváltságokról és mentelmi jogról szóló jegyzőkönyv 10. cikke szerint „Az Európai Parlament
ülésszakainak ideje alatt az európai parlamenti képviselők: a) saját államuk területén a parlamentjük
tagjaira vonatkozó mentességet élvezik…”;

B. mivel Ashley Mote ellen a szóban forgó büntetőeljárást az Egyesült Királyság területén indították;

C. mivel az Egyesült Királyság parlamentjének képviselői nem élveznek mentességet a büntetőeljárások
alól;

D. mivel ebből kifolyólag Ashley Mote-nak nincs fenntartható mentelmi joga;

E. mivel a körülmények nem jelentik a képviselő mozgásszabadságának igazgatási vagy egyéb korlátozását
a parlamenti ülésekre való odautazás vagy az onnan történő visszautazás esetén;

1. úgy határoz, hogy nem tartja fenn Ashley Mote kiváltságait és mentelmi jogát;

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa e határozatot és az illetékes bizottság jelentését az
Egyesült Királyság megfelelő hatóságának.
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4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezet *

Az Európai Parlament 2007. július 10-i állásfoglalása az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonat-
kozó 4/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság (10966/2007 –

C6-0195/2007 – 2007/2072(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 37. és 38. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó, 2006. december 14-én véglegesen elfo-
gadott általános költségvetésére (2),

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénz-
gazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapo-
dásra (3),

– tekintettel az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséhez a Bizottság
által 2007. április 13-án előterjesztett, 3/2007. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetre
(SEC(2007)0476),

– tekintettel a Tanács által 2007. június 18-án megállapított, 4/2007. számú költségvetés-módosítási ter-
vezetre (10966/2007 – C6-0195/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0268/2007),

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 2006/1995/EK/Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított
rendelet.

(2) HL L 77., 2007.3.16.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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