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Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.05.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3. Skład Parlamentu

Joan Calabuig Rull, Ana Mato Adrover, Cristobal Montoro Romero, Luisa Fernanda Rudi Ubeda i Elena
Valenciano Martínez-Orozco powiadomili, że zostali wybrani posłami do parlamentu hiszpańskiego ze skut-
kiem od dnia 1.4.2008 r.
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Zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych
wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego,
w związku z czym Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 1.4.2008 r.

Właściwe organy hiszpańskie w międzyczasie poinformowały o wyznaczeniu następujących osób na posłów
do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 7.4.2008 r.:

— Juan Fraile Cantón w miejsce Eleny Valenciano Martínez-Orozco,

— Martí Grau i Segú w miejsce Joana Calabuiga Rulla,

— Florencio Luque Aguilar w miejsce Cristobala Montoro Romero,

— Juan Andrés Naranjo Escobar w miejsce Any Mato Adrover,

— Salvador Domingo Sanz Palacio w miejsce Luisy Fernandy Rudi Ubedy.

*
* *

Właściwe organy fińskie poinformowały o mianowaniu Alexandra Stubba na stanowisko ministra spraw
zagranicznych w rządzie Finlandii oraz o wyznaczeniu Sirpy Pietikäinen na posłankę do Parlamentu Euro-
pejskiego w miejsce Alexandra Stubba.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych
wyborach bezpośrednich i z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wakat w związku
z ustąpieniem Alexandra Stubba i przyjął do wiadomości wyznaczenie Sirpy Pietikäinen ze skutkiem od
dnia 4.4.2008 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatów lub wydania orzeczenia dotyczą-
cego ewentualnego sporu wymienieni nowi posłowie zasiadają w Parlamencie i w jego organach, zachowu-
jąc pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że złożyli uprzednio oświadczenie, iż nie zajmują
stanowiska niepołączalnego z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego.

4. Morderstwo obrońcy praw człowieka Munira Saïda Thaliba (pisemne oświad-
czenie)

Oświadczenie 0098/2007, złożone przez posłów Raüla Romeva i Ruedę, Eiję-Riittę Korholę, Julesa Maatena,
Glyna Forda i Anę Marię Gomes, w sprawie morderstwa obrońcy praw człowieka Munira Saida Thaliba,
uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu,
zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyję-
tych w protokole obrad z 10.4.2008 r.

5. Wprowadzenie napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji
publicznych w UE (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie 0099/2007, złożone przez posłankę Lidię Joannę Geringer de Oedenberg, w sprawie wpro-
wadzenia napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w UE, uzyskało podpisy więk-
szości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu, zostanie przekazane
adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole
z obrad z 10.4.2008 r.

6. Sprostowania (art. 204a Regulaminu)

Właściwe komisje przekazały sprostowania do następujących trzech dokumentów przyjętych przez Parla-
ment Europejski (zob. załącznik do niniejszego protokołu):

— Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 29 lis-
topada 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni —
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