
Μαυρούδης Βορίδη (nr 78/2007);
Θεόφιλος Τρουλλινός (Dimotiki Kinisi Iraklio Anthropini Poli) (z 2 podpisami) (nr 79/2007);
Iωάννης Ιορδανίδης (nr 80/2007);
Barbara Fischer (nr 81/2007);
Christopher Sansom (nr 82/2007);
Ulrich Reppenhagen (nr 83/2007);
Hannes Ruokokoski (nr 84/2007);
Andrzej Szczesniak (nr 85/2007);
Stefano Spinetti (AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) (nr 86/2007);
Σπυρίδων Αρβανίτης (nr 87/2007);
Νικόλας Χριστοδούλου (nr 88/2007);
Periclis Dionyssopoulos (nr 89/2007).

9. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0037/2007 — SEC(2007)0026)
w sprawie przesunięcia środków DEC 01/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady, wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24
ust. 3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r.

10. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Rozesłano komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez
Parlament w trakcie sesji miesięcznych listopadowej I i II w 2006 r.

11. Skład Parlamentu

Camiel Eurlings poinformował, że został mianowany członkiem rządu Holandii.

Funkcja ta jest niepołączalna ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, zgodnie
z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach
bezpośrednich, w związku z tym, Parlament stwierdza wakat jego funkcji poczynając od 22.02.2007 r.

Właściwe władze holenderskie w międzyczasie poinformowały, że Johannes (Joop) Post zastąpi Camiela
Eurlingsa na stanowisku posła do Parlamentu Europejskiego począwszy od 1.03.2007 r.

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

12. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE-DE i PSE wnioski w sprawie następujących nominacji:

— komisja AFET: Giorgos Dimitrakopoulos zamiast Georgiosa Papastamkosa

— podkomisja ds. bezpieczeństwa i obrony: Giorgos Dimitrakopoulos zamiast Georgiosa Papastamkosa

— komisja JURI: Othmar Karas zamiast Charlotte Cederschiöld
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— delegacja do spraw stosunków z Białorusią: Aloyzas Sakalas nie jest już członkiem delegacji

— delegacja do spraw stosunków z Mercosurem: Poul Nyrup Rasmussen zamiast Achille'a Occhetto

— delegacja do spraw stosunków ze zgromadzeniem parlamentarnym NATO: Achille Occhetto zamiast
Nicoli Zingarettiego

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia
tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

13. Skład grup politycznych

Dumitru Gheorghe Mircea Coşea przystąpił do grupy ITS z dniem 12.03.2007 r.

14. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania
następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (3685/12/2006 — C6-0087/2007 — 2004/0175(COD)).

15. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w sesji marcowej I i II (PE 385.050/PDOJ) został
rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 12.03.2007 r. – 15.03.2007 r.

Poniedziałek,

— wniosek grupy PSE, aby na zakończenie debaty nad zapytaniem ustnym w sprawie działań Wspólnoty
w zakresie zapewnienia transgranicznej opieki zdrowotnej (O-0001/2007 — B6-0013/2007) (punkt 81
projektu porządku dziennego) nie składać projektów rezolucji.

Głos zabrali: Robert Goebbels, w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek, Evelyne Gebhardt i John
Bowis, w imieniu grupy PPE-DE.

W GE (przy 61 głosach za, 135 przeciw, 6 głosach wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek,

— wniosek grupy PSE o odesłanie do komisji sprawozdania Kyösti Virrankoskiego w sprawie biotechnolo-
gii: perspektywy i wyzwania dla rolnictwa w Europie (A6-0032/2007) (punkt 13 projektu porządku dzien-
nego).

Głos zabrali: Marc Tarabella, w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek oraz Kyösti Virrankoski, spra-
wozdawca.

Parlament zatwierdził wniosek.
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