
1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének
(2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván
térni;

4. felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha a Bizottság javaslatát lényegesen
módosítani kívánja;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

1. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A 2009/2010. gazdasági évtől a 2002. január 1-jétől
2004. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan általános
preferenciális rendszer alkalmazásáról szóló, 2001. december
10-i 2501/2001/EK tanácsi rendeleten(1) („Fegyvereken kívül
mindent” rendelet) és az afrikai, karibi és csendes-óceáni
országok kiváltságos piaci hozzáférésén kívül nem engedélyez-
nek további vámkontingenseket.
_____
(1) HL L 346., 2001.12.31., 1. o.

P6_TA(2007)0106

Vural Öger parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése

Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata a Vural Öger mentelmi jogának felfüggesztésére
irányuló kérelemről (2006/2198(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság által 2006. május 11-én eljuttatott és 2006. július 6-án a
plenáris ülésen bejelentett, Vural Öger mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

– miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Vural Ögert,

– 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),

(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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– tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0140/2007),

A. mivel Vural Ögert a 2004. június 10–13-án megtartott hatodik európai választások során választották
meg európai parlamenti képviselőnek, és a Parlament 2004. december 14-én vizsgálta meg mandátu-
mát;

B. mivel Vural Öger az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegy-
zőkönyv 10. cikkében foglaltak értelmében saját országa kivételével a tagállamok területén mentességet
élvez mindenfajta őrizetbe vételre vagy bírósági eljárásra vonatkozó intézkedés alól;

1. úgy határoz, hogy nem függeszti fel Vural Öger mentelmi jogát;

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a
Belga Királyság illetékes hatóságainak.

P6_TA(2007)0107

2005. évi mentesítés: IV. szakasz: Bíróság

1.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonat-
kozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság

(C6-0467/2006 – 2006/2073(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére (1),

– tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára –

I. kötet (C6-0467/2006) (2),

– tekintettel a Számvevőszék jelentésére a 2005-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, valamint
a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt (3),

– tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiadott, az elszámolás meg-
bízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatko-
zatra (4),

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (5), és különösen annak 50., 86., 145.,
146. és 147. cikkére,

(1) HL L 60., 2005.3.8.
(2) HL C 264., 2006.10.31., 1. o.
(3) HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
(4) HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel módosított rendelet. (HL L 390., 2006.12.30.,

1. o.)
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