
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Carlo Fatuzzo, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Rack, Gérard
Onesta, Genowefa Grabowska, Tunne Kelam, Richard Corbett, Derek Roland Clark i Alojz Peterle.

Głos zabrali: Janez Janša i José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.

4. Skład Parlamentu
Właściwe organy włoskie powiadomiły o wyborze Giana Paola Gobba i Francesca Musotta na stanowiska
niepołączalne z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 7 ust. 3 Aktu dotyczącego
wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich.

Parlament przyjął to do wiadomości i zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu stwierdził wakaty ze skutkiem od
dnia 23.06.2008.

Właściwe organy włoskie powiadomiły o powołaniu Paola Bartolozziego, Erminia Enza Bosa i Innocenza
Leontiniego, w miejsce Antonia Tajaniego, Giana Paola Gobba i Francesca Musotta, na stanowiska posłów do
Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 23.06.2008.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Paolo Bartolozzi, Erminio Enzo Boso i Innocenzo Leontini 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. Teksty porozumień przekazane przez Radę
Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:
— protokół do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony,

a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku
z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystą-
pienia tych państw do Unii Europejskiej;

— układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi
z jednej strony, a Republiką Serbii z drugiej strony.

6. Kalendarz następnych posiedzeń
Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 07.07.2008 do 10.07.2008.

7. Przerwa w obradach
Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 11.45.

Harald Rømer
Sekretarz Generalny

Hans-Gert Pöttering
Przewodniczący
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