
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

4. In memoriam

Przewodniczący, w imieniu Parlamentu, złożył hołd pamięci Filipa Adwenta, który, wraz z kilkoma człon-
kami swojej rodziny, zginął tragicznie w wypadku drogowym w dniu 26.06.2005. Przewodniczący oświad-
czył, że przekazał kondolencje w imieniu Parlamentu małżonce zmarłego.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

5. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył deklarację w sprawie zwalczania ubóstwa i Szczytu G8 w Edynburgu. Oświadczył, że
w ramach wspierania przez Parlament Światowej Akcji Zwalczania Ubóstwa, w czasie trwania całej bieżącej
sesji, sala posiedzeń została opasana białą wstęgą i wzywa posłów do składania na niej podpisów w dowód
solidarności.

6. Skład Parlamentu

W związku ze śmiercią Filipa Adwenta, Parlement stwierdził wakat od dnia 27.06.2005 i poinformował o
tym dane Państwo Członkowskie.

Właściwe władze niemieckie poinformowały w dniu 30.06.2005 o nominacji Armina Lascheta na ministra
kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia.

Ponieważ, zgodnie z art. 4 ust. 4 Regulaminu Parlamentu oraz z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, funkcja ta jest nie-
połączalna z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego, Parlament stwierdził wakat od dnia 30.06.2005 i
poinformował o tym fakcie dane Państwo Członkowskie.

7. Skład Komisji

Na wniosek grupy PPE-DE Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja INTA:

— Jean-Pierre Audy

8. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 201 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art.
162 ust. 2 Regulaminu, przekazanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o
dokonanie wykładni tego przepisu:

„Jeżeli wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania został złożony przed rozpoczęciem głosowania przez
co najmniej jedną piatą członków Parlamentu, Parlament musi przeprowadzić takie głosowanie”.

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej trzydziestu siedmiu posłów nie zgłasza sprzeciwu wobec tej
wykładni (art. 201 ust. 4 Regulaminu), przed przyjęciem protokołu niniejszego posiedzenia, wykładnię tę
uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostaje ona poddana pod głosowanie Parlamentu.
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