
Dziesiąta rocznica podpisania konwencji ottawskiej

Przewodniczący na wniosek grup politycznych złożył oświadczenie z okazji dziesiątej rocznicy podpisania
Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszcze-
niu (zwanej „konwencją ottawską”), podpisanej w dniach 3 i 4 grudnia 1997 r. Przypomniał on wkład Unii
Europejskiej do zwalczania min przeciwpiechotnych i wezwał do ścisłej współpracy między Parlamentem,
Radą a Komisją przy wdrażaniu wspólnego działania, jakie wkrótce zostanie przyjęte w zakresie zwalczania
min przeciwpiechotnych.

3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

4. Skład Parlamentu

Właściwe organy francuskie powiadomiły o powołaniu Madeleine Jouye de Grandmaison w miejsce Paula
Vergesa na stanowisko posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 09.11.2007.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Madeleine Jouye de Grandmaison bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego
organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne
oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem
mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.

5. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy PPE-DE następujące wnioski o mianowanie:

— komisja ECON: Cornelis Visser

— komisja PECH: Cornelis Visser

— Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Cornelis Visser

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwu. Tym samym nominacje zostały ratyfikowane.

6. Harmonogram okresów sesyjnych

Przewodniczący poinformował, że Konferencja Przewodniczących postanowiła, że posiedzenie plenarne
odbędzie się w dniu 18 grudnia 2007 r. o godz.15.00 w Brukseli. Na posiedzeniu tym Rada poinformuje
Parlament o wynikach posiedzenia Rady Europejskiej i dokona bilansu prezydencji portugalskiej.

7. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

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

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrz-
nego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrek-
tywę 97/5/WE (03613/2007/LEX — C6-0406/2007 — 2005/0245(COD))
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