
teli. Musimy dobitnie zaznaczyć, że przyjęcie traktatu reformującego jest absolutną koniecznością dla
obrony interesów i wartości Unii Europejskiej w XXI wieku. Bez reform, które stały się możliwe dzięki
traktatowi lizbońskiemu, przyjęcie kolejnych krajów do Unii Europejskiej jest niewyobrażalne. Wzy-
wamy uczestników szczytu UE, który ma się odbyć w czwartek i w piątek w Brukseli, do powzięcia
wszelkich niezbędnych kroków dla urzeczywistnienia traktatu lizbońskiego.

Proces ratyfikacyjny musi bezwzględnie iść do przodu. Wzywamy rząd Irlandii, aby ze swojej strony
przedstawił propozycje dalszych wspólnych działań mających na celu pokonanie tego trudnego etapu
w polityce europejskiej. Parlament Europejski poświęci całą swoją energię oraz wykaże się pełnym
zaangażowaniem, aby sprostać tym wyzwaniom. Tego samego spodziewamy się od Komisji Europejskiej
oraz rządów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Spodziewamy się również, że Parla-
ment Europejski zostanie w pełni włączony do związanych z tym prac. Naszym celem pozostaje dopil-
nowanie wdrożenia traktatu lizbońskiego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu
2009r. Jeżeli uzyskam państwa zgodę bezzwłocznie przedłożę te wnioski Radzie Europejskiej przed
jej szczytem w dniach 19-20 czerwca w Brukseli.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Przewodniczący, na wniosek Konferencji Przewodniczących, wydał następnie oświadczenie w sprawie wnio-
sków zawartych w sprawozdaniu sporządzonym przez delegację grupy roboczej ds. Bliskiego Wschodu,
która udała się do Izraela i Palestyny w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2008 r.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

4. Skład grup politycznych

Marek Aleksander Czarnecki dołączył do grupy ALDE ze skutkiem od dnia 10.06.2008.

5. Immunitety parlamentarne

Właściwe organy włoskie zwróciły się do przewodniczącego z wnioskiem dotyczącym immunitetu parla-
mentarnego Massimo D'Alemy w związku ze sprawą toczącą się przed sądem w Mediolanie dotyczącą
wydarzeń, które miały miejsce, kiedy Massimo D'Alema był członkiem Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.

*
* *

Witold Tomczak zwrócił się do przewodniczącego z wnioskiem o skorzystanie z immunitetu i przywilejów
w związku ze sprawą toczącą się przed sądem okręgowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).

6. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy UEN Parlament zatwierdził następującą nominację:

— Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Salvatore Tatarella
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