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A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségével kapcsolatos, előze-
tes döntéshozatalra előterjesztett kérdések kezelése *

Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása a szabadság, biztonság és igaz-
ságosság térségével kapcsolatos, előzetes döntéshozatalra utalt kérdések kezelése tekintetében a
Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javas-

latról (11824/2007 – C6-0292/2007 – 2007/0812(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács határozattervezetére (11824/2007),

– tekintettel az EK-Szerződés 245. cikke (2) bekezdésére és az Euratom-Szerződés 160. cikkére, amelyek-
nek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0292/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére
(A6-0451/2007),

1. jóváhagyja a Tanács határozatának tervezetét;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a konzultációra előterjesztett szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bíróság-
nak.
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Renato Brunetta kiváltságainak és mentességeinek fenntartására irányuló kére-
lemről

Az Európai Parlament 2007. november 29-i határozata Renato Brunetta kiváltságainak és mentessé-
geinek fenntartására irányuló kérelemről (2007/2172(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Renato Brunettának saját mentelmi jogának a milánói kerületi bíróságon ellene indított pol-
gári per kapcsán történő fenntartására irányuló, 2007. január 18-i, a 2007. január 31-i plenáris ülésen
bejelentett kérelmére,

– miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Renato Brunetta urat,
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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 eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0449/2007),

1. úgy határoz, hogy fenntartja Renato Brunetta kiváltságait és mentességeit;

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

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

Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a
tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsor-
szolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK
tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

(10076/6/2007 – C6-0352/2007 – 2005/0260(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (10076/6/2007 – C6-0352/2007),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során (1) intézett javaslatára
(COM(2005)0646),

– tekintettel a módosított bizottsági javaslatra (COM(2007)0170),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel Kulturális és Oktatási Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0442/2007),

(1) Elfogadott szövegek, 2006.12.13., P6_TA(2006)0559.
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