
4. Skład Parlamentu

Właściwe organy rumuńskie powiadomiły o wyborze Roberty Almy Anastase, Titusa Corlățeana, Petru
Filipa, Moniki Marii Iacob-Ridzi, Cătălina-Ioana Nechifora, Dumitru Oprey i Mihaeli Popy na posłów do
parlamentu rumuńskiego.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych
wyborach bezpośrednich oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament przyjmuje ten fakt do wiado-
mości i stwierdza wakat ze skutkiem od dnia 19 grudnia 2008 r.

Organy te powiadomiły również o wyborze Adriana Manole w miejsce Roberty Almy Anastase, Iosifa Matuli
w miejsce Moniki Marii Iacob-Ridzi, Călina Cătălina Chirițy w miejsce Mihaeli Popy, Alexandru Nazare
w miejsce Petru Filipa, Daniela Petru Funeriu w miejsce Dumitru Oprey na posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2008 r.

Właściwe organy fińskie powiadomiły o powołaniu Evy-Riitty Siitonen w miejsce Piii-Noory Kauppi na
stanowisko posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Adrian Manole, Iosif Matula, Călin Cătălin Chiriță, Alexandru Nazare, Daniel Petru
Funeriu i Eva-Riitta Siitonen biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię
związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawili uprzednio pisemne oświadczenie, w którym
stwierdzili, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parla-
mentu Europejskiego.

5. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PPE-DE Parlament zatwierdził następującą propozycję:

— komisja TRAN: Robert Atkins przestał być członkiem komisji TRAN.

6. Ochrona danych (nominacja europejskiego inspektora ochrony danych)

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 42 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. Konferencja Przewodniczących na posiedzeniu w dniu 8 stycznia
2009 r., w wyniku obrad komisji LIBE, zatwierdziła zaproponowaną wspólnie przez Parlament i Radę nomi-
nację Petera Hustinxa na stanowisko europejskiego inspektora ochrony danych oraz nominację Giovanniego
Buttarelliego na stanowisko zastępcy inspektora.

Przewodniczący wraz z urzędującym Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania decyzji
o nominacji.

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 ochrony konsumentów w odniesieniu do nie-
których aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży
oraz wymiany (03701/2008/LEX — C6-0013/2009 — 2007/0113(COD));

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (prze-
kształcenie) (03650/2008/LEX — C6-0012/2009 — 2008/0005(COD));
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