
3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Karze Śmierci, który
został ogłoszony również przez Radę Europy Europejskim Dniem przeciwko Karze Śmierci. Powitał obecne
na trybunie bułgarskie pielęgniarki i palestyńskiego lekarza, niedawno zwolnionych z więzienia — po
uprzednim skazaniu ich na karę śmierci — w Libii. Ponownie podkreślił sprzeciw Parlamentu i Unii Euro-
pejskiej wobec kary śmierci niezależnie od formy jej wykonania, wygłosił wyrazy uznania dla państw takich
jak Ruanda, które niedawno ją zniosły, jak i wyrazy zachęty do pójścia za tym przykładem dla tych państw,
które nadal ją stosują.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy ku czci ofiar kary śmierci.

*
* *

Głos zabrał Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, krytykując postawę rosyjskich władz, które
odmówiły przyznania wiz niezbędnych do odbycia przez jego grupę, a tydzień wcześniej – przez podkomi-
sję ds. praw człowieka – zaplanowanych w Moskwie posiedzeń. Wniósł do Przewodniczącego o interwencję
na piśmie u ambasadora Rosji oraz rosyjskiego rządu (Przewodniczący zobowiązał się do tego).

4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

5. Skład Parlamentu

W następstwie zgonu Fausto Correi (pkt 2 protokołu z dnia 10.10.2007), Parlament, zgodnie z art. 4 ust. 1
oraz 7 Regulaminu, stwierdził zaistnienie wakatu mandatu począwszy od dnia 10 października 2007 r. i
poinformował o tym fakcie zainteresowane państwo członkowskie.

Właściwe organy hiszpańskie powiadomiły o powołaniu Vicente Miguela Garcés Ramóna w miejsce Rosy
Díez González na posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 27.09.2007.

Właściwe organy greckie powiadomiły o powołaniu:

— Margaritisa Schinasa w miejsce Konstantinosa Hatzidakisa,

— Emmanouila Angelakasa w miejsce Antonisa Samarasa,

— Anni Podimaty w miejsce Panagiotisa Beglitisa,

— Costasa Botopoulosa w miejsce Marilisy Xenogiannakopoulou,

— Marii Eleni Koppy w miejsce Nikolaosa Sifunakisa,

— Georgiosa Georgiou w miejsce Georgiosa Karatzaferisa

na posłów do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od 1.10.2007.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu, do czasu zweryfikowania mandatu posłów lub wydania orzeczenia
dotyczącego ewentualnego sporu oraz pod warunkiem uprzedniego podpisania przez nich oświadczenia
stwierdzającego, że nie zajmują oni żadnego stanowiska niepołączalnego z wykonywaniem mandatu posła
do Parlamentu Europejskiego, posłowie biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów zachowu-
jąc pełnię związanych z tym praw.
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