
4. Spór dotyczący ważności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

Podczas posiedzenia w dniu 14 stycznia 2008 r., komisja JURI przystąpiła, zgodnie z art. 3 ust. 4 Regula-
minu, do rozpatrzenia sporu dotyczącego powołania na posła do Parlamentu Europejskiego Giulietto Chiesa,
zainicjowanego przez Beniamino Donniciego.

Komisja JURI jednogłośnie odrzuciła zasadność sporu i zatwierdziła mandat Giulietto Chiesa. Uzasadnienie
tej decyzji zawarto w piśmie z dnia 16 stycznia 2008 r. przekazanym Przewodniczącemu Parlamentu przez
przewodniczącego komisji JURI.

Przewodniczący stwierdził brak sprzeciwu wobec decyzji komisji JURI, która zostaje zatem potwierdzona.

5. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

Przewodniczący oświadczył, że otrzymał od Tatjany Ždanokiej wniosek o skorzystanie z immunitetu
i przywilejów w związku ze zdarzeniem, które padła ofiarą podczas wyjazdu do Estonii.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).

6. Skład komisji i delegacji

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

— komisja IMCO: Syed Kamall zamiast Daniela Hannana

— komisja AGRI: James Nicholson

— komisja PECH: Daniel Hannan zamiast Jamesa Nicholsona

— Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Charles Tannock
zamiast Daniela Hannana, Iuliu Winkler zamiast Georgiosa Papastamkosa.

— Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile: Nicolae Vlad Popa

— Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia: Mihaela Popa

— Delegacja do spraw stosunków z państwami Magrebu i Arabską Unią Magrebu: Rareş-Lucian Niculescu

— Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem: Richard James Ashworth zamiast Daniela Hannana

— Delegacja do spraw stosunków z Japonią: John Attard-Montalto

— Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Marian Zlotea

— Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem: Daniel Hannan

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

7. Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu)

Na wniosek komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych Konferencja Przewodniczących zaproponowała
podczas swojego posiedzenia w dniu 14 lutego 2008 r. przedłużenie mandatu ww. komisji o 9 miesięcy
począwszy od dnia 10 maja 2008 r.
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Zaproponowano ponadto przedstawienie, o ile to możliwe do majowej sesji plenarnej, sprawozdania okres-
owego poświęconego wyłącznie danym naukowym dotyczącym zmianom klimatycznym. Sprawozdanie
końcowe zostanie przedstawione Parlamentowi w nowej kadencji.

Przewodniczący stwierdza brak zastrzeżeń wobec tej propozycji.

8. Sprostowania

Komisja IMCO przekazała następujące sprostowanie:

— Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Dokument 12470/2007 — 2002/0061 (COD) — LEX 637

*
* *

Komisja ECON przekazała następujące sprostowania do tekstów przyjętych przez Parlament Europejski:

— Sprostowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego z pierwszego czytania z dnia 14 listopada 2007 r.
w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE zmieniającej dyrektywę
2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe,
w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

P6_TA-PROV(2007)0513 — (COM(2006)0902 — C6-0023/2007 — 2006/0284(COD))

— Sprostowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego z pierwszego czytania z dnia 14 listopada 2007 r.
w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE zmieniającej dyrektywę
2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do uprawnień wykona-
wczych przyznanych Komisji

P6_TA-PROV(2007)0517 — (COM(2006)0910 — C6-0018/2007 — 2006/0305(COD))

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu powyższe sprostowania uważa się za zatwierdzone, chyba że nie
później niż 48 godzin po ich ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wnio-
sek o poddanie ich pod głosowanie.

9. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi we wtorek do podpisania nastę-
pujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 regulaminu Parlamentu:

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę
Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (03697/2007/LEX
— C6-0072/2008 — 2005/0228(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do peł-
nego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (03605/2008/LEX —

C6-0071/2008 — 2006/0196(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsię-
biorstw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93
(03665/2007/LEX — C6-0070/2008 — 2005/0032(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1059/2003
w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS)
w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (03645/2007/LEX —

C6-0069/2008 — 2007/0038(COD))
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