
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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— Carl LANG
— Fernand LE RACHINEL
— Jean-Marie LE PEN
— Marine LE PEN
— Jean-Claude MARTINEZ
— Viorica MOISUC
— Lydia SCHENARDI
— Cristian STĂNESCU
— Frank VANHECKE.

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, który odwołał się do art. 29, ust 1, regulaminu, kwestio-
nując utworzenie grupy i wnioskując o sprawdzenie prawomocności jej utworzenia oraz Bruno Gollnisch, w
imieniu grupy ITS, w sprawie tego wystąpienia.

Przewodniczący jest zdania, w oparciu o interpretację art.29, ust. 1 regulaminu oraz podstawowej deklaracji
politycznej podpisanej przez członków grupy, że nie ma powodu, aby rozpatrzyć ten wniosek.

9. Przemówienie Przewodniczącego Parlamentu

Przewodniczący wygłosił przemówienie, w którym dokonał podsumowania swojej kadencji.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w
imieniu grupy ALDE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE,
Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch, w
imieniu grupy ITS, Irena Belohorská, Ignasi Guardans Cambó, Jean-Claude Martinez (który zabrał głos w
języku nie będącym językiem urzędowym Unii), Przewodniczący zaznaczył, że jego wypowiedź nie zostanie
zapisana w stenogramie) oraz Margot Wallström (Wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

10. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

— Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn
w ramach prac komisji (2005/2149(INI)) — komisja FEMM.
Sprawozdawczyni: Anna Záborská (A6-0478/2006)

— *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu
Wspólnoty Europejskiej, umowy zmieniającej Umowę o Partnerstwie pomiędzy członkami
grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000
r. (06987/2006 — C6-0124/2006 — 2005/0071(AVC)) — komisja DEVE.
Sprawozdawca: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006)

— Sprawozdanie w sprawie Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu
drogowego – przegląd śródokresowy (2006/2112(INI)) — komisja TRAN.
Sprawozdawczyni: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)
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