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Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3. Skład Parlamentu

Właściwe władze Słowenii zawiadamiają o wyborze Boruta Pahora na posła do parlamentu Republiki Sło-
wenii.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych
wyborach bezpośrednich oraz z art. 4 ust. 1 Regulaminu, Parlament przyjmuje tę informację do wiadomości
i stwierdza wakat ze skutkiem od dnia 15.10.2008 r.
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Właściwe organy włoskie powiadomiły o powołaniu Moniki Giuntini w miejsce Lilli Gruber na stanowisko
posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 17.10.2008 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Monica Giuntini 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.

4. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał wniosek grupy IND/DEM w sprawie powołania Nigela Farage`a zamiast Trevora
Colmana na członka komisji INTA.

Głos zabrali: Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, i Nigel Farage.

Parlament przyjął wniosek.

5. 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:

— Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego roku walki z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym (2010) (03645/2008/LEX — C6-0372/2008 — 2007/0278(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE nie-
które akty podlegające procedurze, przewidzianej w art. 251 traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej
połączonej z kontrolą. — Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. — Część
trzecia (03655/2008/LEX — C6-0371/2008 — 2007/0282(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowujące do decyzji rady 1999/468/WE zmie-
nionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 traktatu,
w zakresie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą — dostosowanie do procedury regulacyjnej
połączonej z kontrolą — Część pierwsza (03654/2008/LEX — C6-0370/2008 — 2007/0262(COD))

— Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do znaków towarowych (wersja ujednolicona) (03634/2008/LEX —

C6-0369/2008 — 2006/0264(COD))

— Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacal-
ności pracodawcy (wersja ujednolicona) (03630/2008/LEX — C6-0368/2008 — 2006/0220(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (WE, EURATOM) w sprawie przekazywania do
urzędu statystycznego wspólnot europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (wersja
ujednolicona) (03628/2008/LEX — C6-0367/2008 — 2006/0159(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektó-
rych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej (03638/2008/LEX —

C6-0366/2008 — 2006/0206(COD))

— Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady uchylająca decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porówny-
walności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi
Wspólnoty Europejskiej (03640/2008/LEX — C6-0365/2008 — 2007/0234(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy prze-
jrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (przekształcenie)
(03647/2008/LEX — C6-0364/2008 — 2007/0253(COD))
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