
Zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit drugi Regulaminu Parlament przyjął ten fakt do wiadomości i zgodnie z art. 7
ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach
bezpośrednich i z art. 4 ust. 1 Regulaminu stwierdził wakat ich miejsc od dnia 16 listopada 2007 r.

Gitte Seeberg i Anders Samuelsen zostali wybrani do parlamentu duńskiego ze skutkiem od dnia 27 listo-
pada 2007 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit drugi Regulaminu Parlament przyjął ten fakt do wiadomości i zgodnie z art. 7
ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach
bezpośrednich i z art. 4 ust. 1 Regulaminu stwierdził wakat ich miejsc od dnia 27 listopada 2007 r.

4. Weryfikacja mandatów

Przewodnicząca ogłosiła następujący komunikat:

„Sędzia Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich dnia 15 listopada 2007 r. przyjął decyzję, na mocy
której zawieszono wykonanie decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie weryfi-
kacji mandatów Beniamino Donniciego. Moim obowiązkiem jest, oczywiście, natychmiastowe zastosowanie
decyzji sądu.

Decyzja ta stwierdza, że sytuacja prawna panów Beniamino Donniciego i Achille'a Occhetto, istniejąca przed
przyjęciem zaskarżonej decyzji, zostaje przywrócona ze skutkiem od dnia 15 listopada 2007 r.

W związku z tym zgodnie z ww. decyzją oraz w zastosowaniu art. 3 ust. 2 Regulaminu B. Donnici bierze
udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów zachowując pełnię związanych z tym praw przynajmniej
do końca ważności ww. decyzji.

W następstwie zaleceń Komisji Prawnej, zobowiązałam Wydział Prawny do złożenie odwołania od ww.
decyzji sędziego Sądu Pierwszej Instancji do Trybunału Sprawiedliwości."

*
* *

Zgodnie z propozycją komisji JURI, Parlament zatwierdził mandat następujących posłów: Ewy Tomaszew-
skiej, Giovanny Corda, Lily Jacobs, Vicente Miguela Garcés Ramóna, Emmanouila Angelakasa, Costasa Boto-
poulosa, Georgiosa Georgioua, Marii Elenii Koppy, Anni Podimaty, Margaritis Schinas i Armanda França.

5. Skład komisji i delegacji

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

— komisja CONT: Lutz Goepel zamiast Ruth Hieronymi

— komisja ITRE: Anni Podimata zamiast Vincent Peillon

— komisja AGRI: Vincent Peillon zamiast Anni Podimata

— komisja LIBE: Gérard Deprez zamiast Antoine Duquesne

— komisja PETI: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

— Delegacja do spraw stosunków z Białorusią: Jacek Protasiewicz
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— Delegacja do spraw stosunków z państwami Magrebu i Arabską Unią Magrebu: Gianni De Michelis

— Delegacja do spraw stosunków z państwami Zatoki Perskiej, w tym Jemenem: Gianni De Michelis

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

6. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustana-
wiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA
2007;

— umowy międzynarodowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o readmisji osób prze-
bywających nielegalnie;

— umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ułatwieniach w wydawaniu wiz;

— umowy międzynarodowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry o readmisji osób
przebywających nielegalnie;

— umowy międzynarodowej między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o readmisji osób
przebywających nielegalnie;

— umowy międzynarodowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii o readmisji osób przeby-
wających nielegalnie;

— protokołu do Układu śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a państwem Izrael z drugiej strony, w
celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

7. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Rozesłano komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez
Parlament w trakcie obu sesji miesięcznych we wrześniu (I i II) 2007 r.

8. Ogłoszenie porozumienia w sprawie pomocy humanitarnej (złożone projekty
rezolucji)

Debata odbyła się dnia 13.11.2007 (pkt 24 protokołu z dnia 13.11.2007).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Nirj Deva w imieniu grupy PPE-DE, Corina Creţu w imieniu grupy PSE, Thierry Cornillet w imieniu
grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE,
Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, i Jens-Peter Bonde, w sprawie ogłoszenia europejskiego
konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej (B6-0484/2007).

Głosowanie: pkt 7.27 protokołu z dnia 29.11.2007.
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