
4. Skład Parlamentu

Właściwe organy Włoch poinformowały, po pierwsze, o wyborze Romana Marii La Russy na stanowisko
niepołączalne ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 7 ust. 3 aktu
dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośred-
nich oraz, po drugie, o powołaniu Antonia Mussy na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Romana
Marii La Russy.

Parlament przyjął te komunikaty do wiadomości, ze skutkiem od dnia 4.11.2008 r.

Właściwe organy Malty poinformowały o powołaniu Glenna Bedingfielda na posła do Parlamentu Europej-
skiego w miejsce Josepha Muscata, ze skutkiem od dnia 29.10.2008 r.

Właściwe organy Słowenii poinformowały o powołaniu Aurelia Juriego na posła do Parlamentu Europej-
skiego w miejsce Boruta Pahora, ze skutkiem od dnia 7.11.2008 r.

Przewodniczący złożył Borutowi Pahorowi gratulacje z okazji wyboru na urząd premiera Republiki Słowe-
nii.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Glenn Bedingfield, Aurelio Juri i Antonio Mussa biorą udział w posiedzeniach Parla-
mentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawili uprzed-
nio pisemne oświadczenie, w którym stwierdzili, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze
sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

5. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI, Parlament postanowił zatwierdzić mandaty posłów Trevora Colmana, ze skutkiem
od dnia 1.10.2008 r., oraz Jeana-Paula Denanot i Michela Teychenné, ze skutkiem od dnia 6.10.2008 r.

6. Skład komisji i delegacji

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

— Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych: Ivo Belet zamiast Marianne Thyssen

— Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej: Marian-Jean Marinescu

— Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgizja i UE-Uzbekistan i delegacja
do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią: Jean-Paul Denanot

— Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem: Michel Teychenné

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

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 minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy
(przekształcenie) (03649/2008/LEX — C6-0410/2008 — 2007/0219(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pracy tymczasowej (03705/2008/LEX —

C6-0409/2008 — 2002/0072(COD))
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