
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

4. Skład Parlamentu

Właściwe organy rumuńskie powiadomiły o powołaniu Flaviu Călina Rusa w miejsce Sorina Frunzăverdego
na posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 24 czerwca 2008 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Flaviu Călin Rus bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując
pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym
stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parla-
mentu Europejskiego.

5. Skład grup politycznych

Maria Grazia Pagano przystąpiła do grupy PSE.

6. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI, Parlament postanowił zatwierdzić mandaty posłów Fabio Ciani, Roberto Fiore,
Catiuscia Marini i Iva Zanicchi z efektem od dnia 16 maja 2008 r., Catherine Boursier z efektem od dnia
18 maja 2008 r., Sebastiano Sanzarello z efektem od dnia 22 maja 2008 r., Konstantinos Droutsas z
efektem od dnia 3 czerwca 2008 r., oraz Rapisardo Antinucci i Domenico Antonio Basile z efektem od
dnia 17 czerwca 2008 r.

7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PSE i ALDE wnioski w sprawie następujących nominacji:

— komisja ECON: Rapisardo Antinucci

— komisja REGI: Maria Grazia Pagano

— komisja PECH: Maria Grazia Pagano

— Delegacja do spraw stosunków z Afryką Południową: Marielle De Sarnez przestaje być jej członkiem.

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

8. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady podpisał w dniu 30 czerwca 2008 r.
następujący akt przyjęty w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu.

— Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostar-
czających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (03637/2008/LEX — C6-0249/2008 —

2007/0174(COD))

*
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