
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

*
* *

Hanne Dahl poinformowała, że chciała oddać głos za ust. 49 i przeciwko ust. 66 sprawozdania Hélène
Flautre (A6-0309/2008), przyjętego w dniu 04.09.2008 r. (pkt 7 protokołu z dnia 04.09.2008).

4. Skład Parlamentu

Joseph Muscat poinformował, iż został wybrany na posła do parlamentu maltańskiego.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w
powszechnych wyborach bezpośrednich oraz z art. 4 ust. 1 Regulaminu, Parlament przyjął ten fakt do
wiadomości i stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 01.10.2008 r.

*
* *

Właściwe organy francuskie poinformowały o:

— wyborze Bernadette Bourzai i Roberta Navarro do francuskiego Senatu,

— wyborze Jean-Paula Denanota do Parlamentu Europejskiego na miejsce Bernadette Bourzai, oraz Michela
Teychenne'a, na miejsce Roberta Navarro.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w
powszechnych wyborach bezpośrednich oraz z art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 Regulaminu, Parlament stwierdził
wakat na miejscach zajmowanych przez Bernadette Bourzai i Roberta Navarro ze skutkiem od dnia
01.10.2008 r., oraz przyjął do wiadomości wybór do Parlamentu Jean-Paula Denanota i Michela
Teychenne'a ze skutkiem od dnia 06.10.2008 r.

*
* *

Właściwe organy Zjednoczonego Królestwa poinformowały o wyborze do Parlamentu Europejskiego Trevora
Colmana na miejsce Grahama Bootha, ze skutkiem od dnia 01.10.2008 r.

*
* *

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu, do czasu zweryfikowania mandatów lub wydania orzeczenia dotyczą-
cego ewentualnego sporu, Jean-Paul Denanot, Michel Teychenne i Trevor Colman biorą udział w posiedze-
niach Parlamentu i jego organów zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego
złożenia oświadczenia, w którym stwierdzają, że nie zajmują żadnego stanowiska niepołączalnego z wyko-
nywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

5. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy IND-DEM Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— komisja IMCO: Hélène Goudin w miejsce Godfreya Blooma

— komisja INTA: Trevor Colman
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