
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Zatwierdzono protokół poprzedniego posiedzenia.

*
* *

Marie Anne Isler Béguin poinformowała, że z powodu delegacji, którą kieruje w związku z obserwacją
wyborów w Sierra Leone, nie może brać udziału w trwającej sesji.

4. Skład Parlamentu

W piśmie z dnia 4.7.2007 r. właściwe organy francuskie poinformowały o zakończeniu procedur wyboru
Marie-Line Reynaud, Pierre'a Moscoviciego i Jeana-Claude'a Fruteau do Zgromadzenia Narodowego oraz
podały nazwiska ich zastępców.

Przewodniczący stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 26.6.2007. Odnotował mianowanie ze skutkiem od
dnia 4.7.2007 Roselyne Lefrançois w miejsce Marie-Line Reynaud, Pierre'a Pribeticha w miejsce Pierre'a
Moscoviciego i Catherine Anita Neris w miejsce Jeana-Claude'a Fruteau.

Właściwe organy włoskie poinformowały o wyborze Marty Vincenzi na stanowisko niepołączalne ze spra-
wowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 7 ust. 3 Aktu w sprawie wyboru
posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach powszechnych i podały przewodniczącemu nazwisko
zastępcy.

Przewodniczący zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 regulaminu stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 30.6.2007 i
odnotował mianowanie Franceska Ferrariego w miejsce Marty Vincenzi ze skutkiem od dnia 5.7.2007.

Francesco Ferrari poinformował, że przystępuje do grupy ALDE.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Roselyne Lefrancois, Pierre Pribetich, Catherine Neris i Francesco Ferrari biorą udział w
posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem
uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska
niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

5. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ITS Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— komisja ECON: Slavi Binev

— komisja IMCO: Desislav Chukolov

— komisja AFCO: Ashley Mote.

6. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania
następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejes-
trowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe (3620/3/2007 — C6-0223/2007 — 2006/0183
(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy
spółek notowanych na rynku regulowanym (3608/2/2007 — C6-0220/2007 — 2005/0265(COD))
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