
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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— Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu w dniu 11 grudnia
2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii
morskiej) — P6_TA-PROV(2007)0595 — (9388/2/2007 — C6-0261/2007 — 2005/0211 (COD))

— Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu w dniu 16 sty-
cznia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG — P6_TA-PROV(2008)
0011 — (9948/2/2007 — C6 0315/2007 — 2002/0222 (COD))

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za przyjęte, chyba że w ciągu czterdziestu
ośmiu godzin grupa polityczna lub przynajmniej czterdziestu posłów wystąpi z wnioskiem o poddanie ich
pod głosowanie.

7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania:

— Sprawozdanie dotyczące sprawozdania o postępach Chorwacji w 2007 r. (2007/2267(INI))
— komisja AFET.
Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A6-0048/2008)

— Sprawozdanie dotyczące sprawozdania dotyczącego postępów Byłej Jugosłowiańskiej Repu-
bliki Macedonii w 2007 r. (2007/2268(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Erik Meijer (A6-0059/2008)

— Sprawozdanie dotyczące stosowanych w rybactwie metod zarządzania opartego na prawach
połowowych (COM(2007)0073 — 2007/2111(INI)) — komisja PECH.
Sprawozdawczyni: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008)

— Sprawozdanie dotyczące przemysłu kulturalnego w Europie (2007/2153(INI)) — komisja
CULT.
Sprawozdawca: Guy Bono (A6-0063/2008)

— ***I Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącej udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wspar-
cie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, podjętym przez kilka państw
członkowskich (COM(2007)0514 — C6-0281/2007 — 2007/0188(COD)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Paul Rübig (A6-0064/2008)

— * Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady ustanawiającej Europejską Sieć
Migracji (COM(2007)0466 — C6-0303/2007 — 2007/0167(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Luciana Sbarbati (A6-0066/2008)

— ***I Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania
w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreosta-
tycznym i ß-agonistycznym (COM(2007)0292 — C6-0154/2007 — 2007/0102(COD)) —
komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Karin Scheele (A6-0067/2008)

— * Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia Komisji zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji
wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut
agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania
programami wspólnotowymi (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS)) —
komisja BUDG.
Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0068/2008)
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