
3. Skład Parlamentu

Graham Booth złożył mandat posła do Parlamentu Europejskiego z dniem 01.10.2008 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wakat z dniem złożenia mandatu i poinformował
właściwe władze krajowe.

Właściwe władze włoskie powiadomiły o:

— wygaśnięciu mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Giuseppe Castiglionego ze względu na nie-
zgodności w świetle art. 7 ust. 3 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru przedstawicieli
do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich;

— wyborze do Parlamentu Europejskiego, w zastępstwie Giuseppe Castiglionego, Maddaleny Calii znajdu-
jącej się na 2. miejscu właściwej listy zastępczej, ze względu na fakt, że znajdujący się na 1. miejscu
Michele Cimino zrezygnował z mandatu europejskiego.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości z dniem 12.09.2008 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu posła lub wydania orzeczenia doty-
czącego ewentualnego sporu Maddalena Calia bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów
zachowując pełnię związanych z tym praw pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadcze-
nie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu
posłanki do Parlamentu Europejskiego.

4. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament stwierdził ważność mandatów posłów Paolo Bartolozziego i Erminio
Enzo Bosego z dniem 23.06.2008 r., Elisabetty Gardini i Giovanniego Robusti z dniem 30.05.2008 r. oraz
Marii Grazii Pagano z dniem 17.06.2008 r.

5. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ALDE Parlament zatwierdził następującą nominację:

— Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja: Andrzej Wielowieyski

6. Ogłoszenie dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu
i Nazizmu — Zwalczanie handlu dziećmi (oświadczenia pisemne)

Oświadczenie pisemne 0044/2008 złożone przez posłów Marianne Mikko, Christophera Beazleya, Inese
Vaidere, Zitę Gurmai i Alexandra Alvaro w sprawie ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci
Ofiar Stalinizmu i Nazizmu uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie
z art. 116 ust. 4 Regulaminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk
sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z obrad z 23.09.2008 r.
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Oświadczenie pisemne 0050/2008 złożone przez posłanki Marusyę Ivanovą Lyubchevę, Zitę Gurmai, Dianę
Wallis, Evę-Britt Svensson i Annę Záborską w sprawie zwalczania handlu dziećmi uzyskało podpisy więk-
szości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu zostanie przekazane adresa-
tom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z obrad
z 21.10.2008 r.

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:

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 usta-
nawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania
(03643/2008/LEX — C6-0325/2008 — 2007/0291(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych
(03656/2008/LEX — C6-0322/2008 — 2006/0278(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewo-
zów lotniczych na terenie Wspólnoty (przekształcenie) (03670/2008/LEX — C6-0321/2008 —

2006/0130(COD))

8. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących
wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska
Komisji na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 15 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów
organizacji czasu pracy (10597/2/2008 — C6-0324/2008 — 2004/0209(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 15 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków pracy pracowników tymczasowych
(10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 2002/0072(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
23.09.2008.

9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania:
— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 w zakresie uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2008)0053 — C6-0054/2008 —

2008/0030(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Gyula Hegyi (A6-0279/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczni-
czych (wersja przekształcona) (COM(2008)0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD))
— komisja JURI.
Sprawozdawca: József Szájer (A6-0280/2008)
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