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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τροποποίηση του Πρωτοκόλλου για 
τα προνόμια και τις ασυλίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την τροποποίηση της 
απόφασής του της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του Καθεστώτος των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 6ης Ιουνίου 2005 των αντιπροσώπων των κρατών μελών 
συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, στην οποία συμφώνησαν ότι 'όταν εκδοθεί 
πράξη με την οποία θα θεσπίζονται οι κανόνες και οι γενικοί όροι που θα διέπουν την 
εκπλήρωση των καθηκόντων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 190, παράγραφος 5, της Συνθήκης, θα εξετάσουν το αίτημα του 
Κοινοβουλίου για αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του Πρωτοκόλλου για τα 
προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1965, στο βαθμό που αφορά 
τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να καταλήξουν σε απόφαση το 
συντομότερο δυνατό',

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 θεωρούσε τη δήλωση της 
3ης Ιουνίου 2005 ως βασικό στοιχείο του συμβιβασμού με το Συμβούλιο όσον αφορά το 
θέμα του Καθεστώτος,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 τόνιζε 'ότι ο συνολικός 
συμβιβασμός ως προς το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) χωριστή και αυτόνομη  εξέταση του τμήματος του καθεστώτος των βουλευτών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εμπίπτει στο παράγωγο δίκαιο και του 
τμήματος που εμπίπτει στο πρωτογενές δίκαιο καθώςκαι έγκριση των δύο 
τμημάτων σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε καθένα 
από αυτά·

β) ως προς το τμήμα που εμπίπτει στο πρωτογενές δίκαιο, τα κράτη μέλη καλούνται 
να επανεξετάσουν, όσον αφορά τις διατάξεις που σχετίζονται με τους βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, λαμβάνοντας ως πρότυπο το 
καθεστώς που εγκρίθηκε στις 3 και 4 Ιουνίου 2003·

1. υπενθυμίζει τη δέσμευση του Συμβουλίου να εξετάσει το αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την επανεξέταση των διατάξεων του Πρωτοκόλλου περί 
προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  του 1965 που σχετίζονται με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό να καταλήξει σε συμπέρασμα το 
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συντομότερο δυνατό· ελπίζει επιπλέον ότι θα συμπεριληφθεί κατά την αναθεώρηση 
ρήτρα βάσει της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δύναται να προσφύγει στο 
Δικαστήριο με σκοπό την προάσπιση των προνομίων και ασυλιών που εγγυάται το 
Πρωτόκολλο·

2. επιβεβαιώνει ότι βάση αυτής της επανεξέτασης πρέπει να αποτελεί το Καθεστώς που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 και 4 Ιουνίου 2003·

3. καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει τη δέουσα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην εν λόγω επανεξέταση·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


