
9. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

Rozesłano komunikat Komisji o działaniach podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament w
trakcie sesji miesięcznej w grudniu 2006 r.

10. Skład Parlamentu

Adrian-Mihai Cioroianu i Ovidiu Ioan Silaghi zostali powołani na członków rządu Rumunii ze skutkiem od
dnia 3.4.2007.

Uwzględniając art. 3 ust. 2 akapit drugi regulaminu, Parlament odnotował ten fakt i zgodnie z art. 7 ust. 1
Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bez-
pośrednich i z art. 4 ust. 1 regulaminu stwierdził wakat od dnia 3.4.2007.

Paavo Väyrynen został wybrany posłem do fińskiego parlamentu i powołany na członka rządu Finlandii ze
skutkiem od dnia 19.4.2007.

Parlament odnotował ten fakt i zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich i z art. 4 ust. 1 regulaminu stwierdził
wakat od dnia 19.4.2007.

Albert Jan Maat zrzekł się mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 10.4.2007.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 regulaminu Parlament stwierdził wakat od podanego dnia.

*
* *

Właściwe organy holenderskie powiadomiły o powołaniu Esther de Lange w miejsce Alberta Jana Maata na
posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 12.4.2007.

Właściwe organy fińskie powiadomiły o powołaniu Samuli Pohjamo w miejsce Paavo Väyrynen na posła do
Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 23.04.2007.

Właściwe organy włoskie powiadomiły, że ogłoszenie o wyborze Achille'a Occhetto zostało unieważnione i
że wakujący w związku z tym mandat przyznano Beniamino Donniciemu. Parlament odnotował te decyzje
ze skutkiem od dnia 29.3.2007.

Beniamino Donnici powiadomił w międzyczasie, że przystąpił do grupy ALDE.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Esther de Lange, Beniamino Donnici i Samuli Pohjamo biorą udział w posiedzeniach
Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przed-
stawienia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze
sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

11. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PSE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— komisja BUDG: Vasile Puşcaş

— Delegacja ds. stosunków z krajami Europy Południowo-Wschodniej: Vasile Puşcaş
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