
4. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie, w którym potępił zamach dokonany przez ETA na lotnisku w Madry-
cie w dniu 30 grudnia 2006 r., i w którym dwóch obywateli Ekwadoru straciło życie.

Złożył kondolencje rodzinom ofiar, a także społeczeństwu hiszpańskiemu i ekwadorskiemu.

Parlament uczcił pamięć ofiar minutą ciszy.

5. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

6. Skład Parlamentu

Właściwe władze duńskie poinformowały o wyznaczeniu Sørena Bo Søndergaarda na miejsce Ole Krarupa
jako posła do Parlamentu począwszy od dnia 01/01/2007.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu, do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu, Søren Bo Søndergaard bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów,
zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadcze-
nie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu
posła do Parlamentu Europejskiego.

*
* *

Maria Berger poinformowała o swojej nominacji na Ministra Sprawiedliwości w rządzie austriackim. Parla-
ment odnotował ten fakt i stwierdził wakat od dnia 11 stycznia 2007 r., zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu
dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu europejskiego w wyborach powszechnych bezpośrednich
oraz z art. 4 ust. 1 Regulaminu.

7. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI, Parlament Europejski podjął decyzję o potwierdzeniu ważności mandatów Olle
Schmidta, Gian Paolo Gobbo i Umberto Bossiego.

Ważność ww. mandatów rozpoczyna się odpowiednio w dniach 19.10.2006, 8.11.2006 i 8.11.2006.

8. Utworzenie grupy politycznej

Przewodniczący oświadczył, że został poinformowany o powstaniu następującej grupy politycznej:

— Groupa Tożsamość, Tradycja, Suwerenność (ITS): 20 posłów

Skład grupy jest następujący:

— Bruno GOLLNISCH
— Petre POPEANGĂ
— Philip CLAEYS
— Eugen MIHĂESCU
— Ashley MOTE
— Andreas MÖLZER
— Alessandra MUSSOLINI
— Luca ROMAGNOLI
— Dimitar STOYANOV
— Daniela BURUIANĂ
— Koenraad DILLEN
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