
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

*
* *

Richard Seeber zakomunikował, że jego obowiązki nie pozwalają mu uczestniczyć w dwóch posiedzeniach
obecnej sesji.

4. Skład Parlamentu

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli i Luciana Sbarbati poinformowali o wybra-
niu ich na posłów do parlamentu włoskiego oraz o zamiarze przyjęcia wspomnianego mandatu.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu o powszechnych i bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz
z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu, Parlament przyjął ten fakt do wiadomości i stwierdził zaistnienie wakatów z
dniem 29.04.2008.

Ponadto dzięki wiarygodnym i publicznie dostępnym źródłom ustalono, że Umberto Bossi, Alessandra
Mussolini i Adriana Poli Bortone zostali wybrani na posłów do parlamentu włoskiego i uczestniczą obecnie
w jego pracach.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu o powszechnych i bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz
z art. 4 ust. 1 Regulaminu, w myśl postanowień art. 3 ust. 2 akapit drugi, Parlament przyjął ten fakt do
wiadomości i stwierdził zaistnienie wakatów z dniem 29.04.2008.

5. Mikrokredyt (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne 0002/2008 złożone przez posłów Jamila Madeira, Anę Maria Gomes, Annę Zábor-
ską, Luisę Morgantini i Miguel Angela Martínez Martíneza na temat mikrokredytu uzyskało podpisy więk-
szości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu, zostanie ono przekazane
adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z
obrad z 08.05.2008.

6. Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez
Parlament Europejski:

— Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 11
grudnia 2007 r. z zakresu przyjęcia dyrektywy 2008/ …/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-
wie interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) — P6_TA-PROV(2007)0597 —

(COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, z zastrzeżeniem sytua-
cji, gdy w terminie czterdziestu ośmiu godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży
wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.
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