
3. In Memoriam

Przewodniczący złożył, w imieniu Parlementu, hołd pamięci posłów do Parlamentu Europejskiego, Broni-
sława Geremka zmarłego dnia 13.07.2008 r. i Williego Piecyka zmarłego 01.08.2008 r., a także pamięci
byłej posłanki Marii Luisy Cassanmagnago, zmarłej dnia 04.08.2008 r.

Wyraził ubolewanie z powodu tragicznych wypadków, które miały miejsce na lotnisku Barajas w Madrycie
w dniu 20.08.2008 r. oraz na lotnisku w kirgiskiej stolicy Biszkek dnia 24.08.2008 r., i spowodowały wiele
ofiar.

Parlement uczcił pamięć wszystkich zmarłych osób minutą ciszy.

4. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

*
* *

Jean-Pierre Audy poinformował, iż był obecny na posiedzeniu w dniu 29.11.2007, ale jego nazwisko nie
figuruje na liście obecności.

5. Skład Parlamentu

Właściwe organy Włoch poinformowały o wyborze Innocenzo Leontini na stanowisko niepołączalne
z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 7 ust. 3 Aktu o powszechnych
i bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Parlament przyjmuje ten fakt do wiadomości i zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu stwierdza wakat ze
skutkiem od dnia 24 lipca 2008 r.

Właściwe organy Włoch powiadomiły o powołaniu Eleonory Lo Curto, w miejsce Innocenzo Leontini na
posła do Parlamentu ze skutkiem od dnia 24 lipca 2008 r.

Właściwe organy Polski powiadomiły o powołaniu Andrzeja Wielowieyskiego w miejsce Bronisława
Geremka jako posła do Parlamentu ze skutkiem od dnia 26 sierpnia 2008 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu, Eleonora Lo Curto i Andrzej Wielowieyski 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 sprawo-
waniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

6. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE-DE i ALDE wnioski w sprawie następujących nominacji:

— komisja AFET: Flaviu Călin Rus, Andrzej Wielowieyski

— komisja ENVI: Elisabetta Gardini zamiast Marcello Vernola

— komisja AFCO: Andrzej Wielowieyski

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