
3. Skład Parlamentu

Michel Rocard zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 1
lutego 2009.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wakat i poinformował o tym zainteresowane
państwo członkowskie.

Właściwe organy francuskie powiadomiły o powołaniu Bernarda Soulage w miejsce Michela Rocarda na
posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 1 lutego 2009.

*
* *

Właściwe organy rumuńskie powiadomiły o powołaniu Alina Luciana Emanuela Antochi w miejsce Titusa
Corlățeana na posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 21 stycznia 2009 r.

Właściwe organy rumuńskie powiadomiły o powołaniu Vasiliki Vioriki Dăncili w miejsce Cătăliny-Ioan
Nechifor na stanowisko posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 21 stycznia 2009.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Alin Lucian Emanuel Antochi, Vasilica Viorica Dăncilă oraz Bernard Soulage biorą
udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warun-
kiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stano-
wiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

4. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament zadecydował o zatwierdzeniu mandatu Martina Kastlera, ze skutkiem od
dnia 4 grudnia 2008 r.

5. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE-DE i IND/DEM wnioski w sprawie następujących nominacji:

— komisja AFET: Călin Cătălin Chiriță, Pierre Pribetich

— komisja INTA: Trevor Colman zamiast Nigela Farage'a

— komisja BUDG: Alexandru Nazare

— komisja ECON: Ingo Friedrich, Godfrey Bloom zamiast Johna Whittakera

— komisja REGI: Iosif Matula, Bernard Soulage zamiast Pierre'a Pribeticha

— komisja CULT: Daniel Petru Funeriu, Adrian Manole

— komisja AFCO: Martin Kastler zamiast Ingo Friedricha

— komisja PETI: Martin Kastler zamiast Daniela Caspary'ego

— podkomisja ds. bezpieczeństwa i obrony: Pierre Pribetich

— Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia: Adrian Manole
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— Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną: Alexandru Nazare

— Delegacja do spraw stosunków z państwami Zatoki Perskiej, w tym Jemenem: Călin Cătălin Chiriță

— Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Daniel Petru Funeriu

— Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią: Martin Kastler zamiast Ewy Klamt

— Delegacja do spraw stosunków z Afryką Południową: Iosif Matula

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

6. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 201 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art.
149 ust. 4 Regulaminu, przekazanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o
dokonanie wykładni tego przepisu:

„Posłowie, którzy wnioskowali o stwierdzenie kworum, muszą być obecni na sali obrad w przypadku
zgłoszenia takiego wniosku.”

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłasza sprzeciwu wobec tej wykładni (art.
201 ust. 4 Regulaminu) przed przyjęciem protokołu niniejszego posiedzenia, wykładnię tę uznaje się za
przyjętą. W przeciwnym razie zostaje ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

— Sprawozdanie w sprawie wzmocnienia roli europejskich MŚP w handlu międzynarodowym (2008/
2205(INI)) — komisja INTA.
Sprawozdawczyni: Cristiana Muscardini (A6-0001/2009)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządze-
nie Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produk-
tów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (COM(2008)0431 — C6-0313/2008 —

2008/0131(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Constantin Dumitriu (A6-0004/2009)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy mającej
na celu przedłużenie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą
Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (COM(2008)0728 — C6-0456/2008 — 2008/0209
(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o
współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki (COM(2008)0581 — C6-0392/2008 — 2008/0184(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Miloslava Ransdorfa (2008/2176(IMM))
— komisja JURI.
Sprawozdawca: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2009)
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