
10. Spór dotyczący ważności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

Na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2008 r. komisja JURI przystąpiła zgodnie z art. 3 ust. 4 regulaminu do
zbadania sporu dotyczącego mianowania posłem do PE Giulietto Chiesy, zgłoszonego przez Beniamino
Donniciego. Komisja JURI jednogłośnie odrzuciła spór i potwierdziła mandat Giulietto Chiesy.

11. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynął wniosek posłów niezrzeszonych o następujące mianowanie:

— Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej: László Tőkés.

W GE (przy 66 głosach za, 89 przeciw, 13 wstrzymało się), Parlament odrzucił wniosek.

(zob. również pkt 6 protokołu z dnia 31.01.2008)

12. Wykładnia Regulaminu

Przewodniczący poinformował Parlament zgodnie z art. 201 ust. 3 regulaminu o następującej wykładni art.
19 ust. 1 regulaminu, podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której skierowano sprawę zasto-
sowania tego przepisu:

„Uprawnienia przyznane przez niniejszy artyku obejmuj¹ prawo do wyeliminowania nadu¿ywania takich
wniosków, jak wnioski w sprawie przestrzegania regulaminu, wnioski w sprawach proceduralnych, wyjaœ-
nienia dotycz¹ce sposobu gosowania i wnioski o gosowanie odrêbne, podzielone lub imienne, je¿eli Prze-
wodnicz¹cy jest przekonany, ¿e maj¹ one w oczywisty sposób na celu i przynios¹ w konsekwencji powa¿ne i
dugotrwae zakócenie procedur Izby lub wykonywania praw innych posów.”

Jeżeli żadna z grup politycznych lub grupa co najmniej 40 posłów (art. 201 ust. 4 regulaminu) nie zgłosi
sprzeciwu wobec tej wykładni przed przyjęciem protokołu z trwającego posiedzenia, zostanie ona uznana
za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie w Parlamencie.

13. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji styczniowej (PE 401.014/PDOJ) został
rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia z dnia 30.01.2008 i 31.01.2008

środa

— Wniosek grupy GUE/NGL w porozumieniu z pozostałymi grupami o wpisanie do porządku obrad
oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w sprawie
sytuacji w strefie Gazy (jako drugi punkt porządku obrad, po oświadczeniach Wysokiego Przedstawi-
ciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji w sprawie sytuacji w Iranie (pkt
2 ostatecznego projektu porządku obrad PDOJ)).

Parlament przyjął wniosek.

— Złożono również wniosek, by na zakończenie debaty w sprawie sytuacji w strefie Gazy złożono pro-
jekty rezolucji.
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