
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.
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Tymczasem odnośnie do Giacomo Santiniego, Matteo Salviniego i Edmondo Cirielliego stwierdzono, że nie
mogą brać udziału w posiedzeniach Parlamentu ze względu na to, że obecnie sprawują mandat posłów do
parlamentu włoskiego, które to stanowisko jest niepołączalne ze sprawowaniem mandatu posła do Parla-
mentu Europejskiego zgodnie z 7 ust. 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyborów przedsta-
wicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich. Ich stanowiska zatem są
wakujące.

*
* *

Właściwe organy francuskie powiadomiły o powołaniu Catherine Boursier w miejsce Adeline Hazan na
stanowisko posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 18.05.2008.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Catherine Boursier bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowu-
jąc pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie,
w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu
posłanki do Parlamentu Europejskiego.

5. Skład grup politycznych

Thomas Wise poinformował, że opuścił grupę IND/DEM i od 8 maja 2008 r. zasiada wśród posłów, nie-
zrzeszonych.

6. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE-DE i IND/DEM wnioski w sprawie następujących nominacji:

— komisja IMCO: Christopher Heaton-Harris zamiast Syeda Kamalla

— Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem: Urszula Gacek zamiast Jacka Saryusza-Wolskiego

— Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Slavi Binev zamiast Dimitara
Stoyanova

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia
tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

7. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI, Parlament postanowił zatwierdzić ważność mandatów posłów: Juan Fraile Cantón,
Martí Grau i Segú, Florencio Luque Aguilar, Juan Andrés Naranjo Escobar i Salvador Domingo Sanz Palacio
ze skutkiem od dnia 7 kwietnia 2008 r., a posła Sirpa Pietikäinen — ze skutkiem od dnia 4 kwietnia 2008.

8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:
— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady

w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi
komunikacji ruchomej (MSS) (COM(2007)0480 — C6-0257/2007 — 2007/0174(COD))
— komisja ITRE.
Sprawozdawca: Fiona Hall (A6-0077/2008)
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