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Europa-Parlamentets beslutning om ændring af protokollen om privilegier og 
immuniteter

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 23. juni 2005 om ændring af afgørelsen af 4. juni 2003 
om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer,

– der henviser til erklæring af 6. juni 2005 fra medlemsstaternes repræsentanter, forsamlet i 
Rådet, hvori de enedes om, at de, "når et instrument, der fastsætter Europa-Parlamentets 
medlemmers statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af deres hverv, vedtages i 
overensstemmelse med traktatens artikel 190, stk. 5, vil behandle Europa-Parlamentets 
anmodning om en revision af de relevante bestemmelser i protokollen af 1965 vedrørende 
Det Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, for så vidt angår Europa-
Parlamentets medlemmer, med henblik på at nå frem til en konklusion hurtigst muligt",

– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. der henviser til, at det i sin beslutning af 23. juni 2005 anførte, at erklæringen af 3. juni 
var en væsentlig forudsætning for et kompromis med Rådet vedrørende statutten,

B. der henviser til, at det i sin beslutning af 23. juni 2005 fastholdt, at "det samlede 
kompromis om statutten for Europa-Parlamentets medlemmer [skulle bestå] af følgende 
elementer:

a) en særskilt og uafhængig behandling af den del af medlemsstatutten, som hører ind 
under den sekundære ret, og af den del, som hører ind under primærretten, og 
vedtagelse af de to dele efter de institutionelle bestemmelser, der gælder for dem hver 
især,

b) i tilknytning til den del, der hører ind under primærretten, opfordres medlemsstaterne 
til at revidere de bestemmelser, der vedrører Europa-Parlamentets medlemmer, i 
protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter af 8. 
april 1965 og til at anvende den statut, der blev vedtaget den 3.-4. juni 2003, som 
model",

1. minder om Rådets tilsagn om at ville behandle Europa-Parlamentets anmodning om en 
revision af de bestemmelser i protokollen af 1965 vedrørende Det Europæiske 
Fællesskabers privilegier og immuniteter, der vedrører Europa-Parlamentets medlemmer, 
med henblik på at nå frem til en konklusion hurtigst muligt; håber desuden, at der som led 
i revisionen vil blive indføjet en bestemmelse, der giver Parlamentet mulighed for at 
anlægge søgsmål ved Domstolen med henblik på at værne om de privilegier og 
immuniteter, protokollen garanterer det;

2. bekræfter, at den statut, som Europa-Parlamentet vedtog den 3.-4. juni 2003, skal danne 
grundlag for revisionen;
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3. opfordrer Rådet til at sikre behørig inddragelse af Europa-Parlamentet i revisionen;

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


