
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głos zabrały: Sophia in 't Veld, która w związku z jutrzejszą wizytą Wielkiego Muftiego Syrii (punkt 18
ostatecznego projektu porządku dziennego) zastanawiała się nad zasadnością zaobserwowanej przez siebie ten-
dencji Konferencji Przewodniczących do zapraszania w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturo-
wego przede wszystkim autorytetów religijnych (Przewodniczący odpowiedział jej, że znakomita większość
Konferencji Przewodniczących opowiedziała się za zaproszeniem Wielkiego Muftiego, lecz lista zaproszo-
nych osobistości w żadnym przypadku nie jest wyczerpująca), oraz Monica Frassoni i Sarah Ludford, które
wypowiedziały się w sprawie tego wystąpienia.

*
* *

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

4. Skład Parlamentu

Właściwe organy francuskie powiadomiły o powołaniu Brigitte Fouré w miejsce Jeana-Louisa Bourlangesa na
stanowisko posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 10.01.2008.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Brigitte Fouré bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując
pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie,
w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu
posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Brigitte Fouré stała się członkiem grupy PPE-DE.

5. Skład komisji i delegacji

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

— komisja BUDG: Theodor Dumitru Stolojan

— komisja PETI: José Javier Pomés Ruiz zamiast Luisa Herrero-Tejedora, Nicolae Vlad Popa

— delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej oraz ze Stowarzyszeniem
Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): Csaba Sógor

— podkomisja ds. bezpieczeństwa i obrony: Marian Zlotea zamiast Roberty Almy Anastase

— delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: Theodor
Dumitru Stolojan

— delegacja do spraw stosunków z Białorusią: Justas Vincas Paleckis

— delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną: Petru Filip

— delegacja do spraw stosunków z Afryką Południową: Dumitru Oprea

Nominacje te zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli od chwili obecnej do zatwierdzenia niniejszego proto-
kołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.
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