
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Francesco Musotto poinformował, iż był obecny na posiedzeniu w dniu 08.05.2008, ale jego nazwisko nie
figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

4. Skład Parlamentu

Pismem z dnia 9 maja 2008 r. José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) poinformował Przewodniczą-
cego Parlamentu Europejskiego, że Rada Unii Europejskiej wyznaczyła Antonio Tajaniego na członka Komi-
sji w miejsce Franco Frattiniego.

Przewodniczący Komisji zamierza powierzyć Antonio Tajaniemu tekę transportu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego
w powszechnych wyborach bezpośrednich Parlament stwierdził, że stanowisko to jest niepołączalne ze
sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego i w związku z tym od 9 maja 2008 r., czyli
dnia wyznaczenia przez Radę na członka Komisji, Antonio Tajani znajduje się w takiej sytuacji.

Biorąc pod uwagę, że z zastosowaniem ust. 4 umowy ramowej miedzy Parlamentem a Komisją, a także
art. 99 Regulaminu Parlament Europejski musi wypowiedzieć się jeszcze na temat mianowania Antonio
Tajaniego na członka Komisji, Przewodniczący zaproponował przesunięcie stwierdzenia wakatu miejsca do
głosowania plenarnego. W związku jednak z sytuacją niepołączalności pełnionego stanowiska ze sprawowa-
niem mandatu posła do PE od dnia 9 maja 2008 r., Antonio Tajani nie może już uczestniczyć w pracach
Parlamentu Europejskiego i jego organów.

*
* *

Właściwe organy włoskie poinformowały o wyznaczeniu następujących kandydatów do Parlamentu Euro-
pejskiego:

— Giacomo Santini zamiast Renato Brunetta,

— Matteo Salvini zamiast Umberto Bossi,

— Iva Zanicchi zamiast Mario Mantovani,

— Fabio Ciani zamiast Luciana Sbarbati,

— Catiuscia Marini zamiast Lapo Pistelli,

— Giuseppe Bova zamiast Alfonso Andria,

— Edmondo Cirielli zamiast Adriana Poli Bortone,

— Roberto Fiore zamiast Alessandra Mussolini.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova i Roberto Fiore zostali wyznaczeni na posłów do
Parlamentu ze skutkiem od dnia 16 maja 2008 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania ich mandatu lub wydania orzeczenia dotyczą-
cego ewentualnego sporu, Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova i Roberto Fiore biorą
udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warun-
kiem, że przedstawili uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdzili, że nie sprawują żadnego
stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłów do Parlamentu Europejskiego.

C 180 E/2 PL 17.7.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Poniedziałek, 19 maja 2008 r.


