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Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.

2. Oświadczenie Przewodniczącego

Oddanie czci zmarłym

Przewodniczący w imieniu Parlamentu oddał cześć pamięci Lorda Bethella, byłego posła do Parlamentu
Europejskiego, zmarłego w dniu 08.09.2007.

Afganistan

Przewodniczący poinformował, że dwóch żołnierzy hiszpańskich należących do Międzynarodowych Sił
Wspierających Bezpieczeństwo w Afganistanie (ISAF) poniosło śmierć w wyniku wybuchu bomby, a inni
żołnierze odnieśli poważne rany.

*
* *

Parlament zachował minutę ciszy dla uczczenia pamięci Lorda Bethella i ofiar terroryzmu.

28.8.2008 PL C 219 E/1Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Poniedziałek, 24 września 2007 r.



Birma

Przewodniczący wspomniał o demonstracjach przeciwko reżimowi wojskowych, które mają miejsce
w Birmie, wyraził nadzieję, że Aung San Suu Kyi, laureatka nagrody im. Sacharowa w 1990, będzie
w końcu mogła odpowiedzieć na zaproszenie Parlamentu i wezwał władze Birmy do jak najszybszego
uwolnienia więźniów politycznych.

3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

*
* *

Głos zabrał Philip Claeys, w imieniu grupy ITS, który wskazał, że jego grupa nie weźmie udziału
w wyborach przyszłego laureata nagrody im. Sacharowa, ponieważ kandydat zaproponowany przez grupę
ITS został, jak twierdzi, zmuszony do wycofania swojej kandydatury w wyniku nacisków, jakim został pod-
dany. (Przewodniczący zwrócił się do posła o zgłoszenie swojego protestu w inny sposób).

4. Skład Parlamentu

Rosa Díez González poinformowała, zgodnie z art. 4 ust. 3 akapit 1 Regulaminu, o zrzeczeniu się mandatu
posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 29.08.2007 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 akapit 3 Regulaminu Parlament stwierdza wakat i informuje o nim zainteresowane
państwo członkowskie.

*
* *

Konstantinos Hatzidakis został powołany na członka greckiego rządu ze skutkiem od dnia 19.09.2007 r.

W związku z tym, że stanowisko to jest, zgodnie z art. 7 ust. 1 aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli
do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, niepołączalne z wykonywaniem
mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, Parlament, na podstawie art. 3 ust. 2 akapit 2 Regulaminu,
stwierdza wakat i informuje o nim zainteresowane państwo członkowskie.

5. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

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

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu
do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających
rtęć (3642/2007 — C6 0313/2007 — 2006/0018(COD))

— decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy
„Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe
i sprawiedliwość” (3638/2/2007 — C6-0312/2007 — 2005/0040(COD))

— decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Pro-
filaktyka i informacja antynarkotykowa” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe
i sprawiedliwość” (3656/2007 — C6-0314/2007 — 2005/0037B(COD))
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