
3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

4. In memoriam

Az elnök a Parlament nevében megemlékezik Filip Adwentről, aki 2005. június 26-án – több családtagjával
együtt elszenvedett autóbaleset során – életét vesztette. Bejelenti, hogy a Parlament részvétnyilvánítását köz-
vetítette az elhunyt özvegyének.

A Parlament egyperces csendet tart.

5. Az Elnökség nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a szegénység elleni harcról és az edinburgh-i G8 csúcsról. Bejelenti, hogy a
Parlament által a szegénység elleni világmozgalomnak nyújtott támogatás keretében a jelenlegi ülészak teljes
időtartama alatt fehér szalaggal övezik majd a plenáris üléstermet, és felkéri a képviselőket, hogy szolidari-
tásuk jeléül helyezzék el aláírásukat e szalagon.

6. A Parlament tagjai

Filip Adwent tragikus halálát követően a Parlament 2005. június 27-i hatállyal megállapítja a képviselői hely
megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállamot.

Az illetékes német hatóságok 2005. június 30-án közölték, hogy Armin Laschetet miniszterré nevezték ki
Nordrhein-Westfalen tartományban.

Mivel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról
szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament
képviselői tisztével, a Parlament az Eljárási Szabályzat 4. cikkének (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy
a képviselői hely 2005. 06. 30-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.

7. A bizottságok tagjai

A Parlament a PPE-DE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

INTA bizottság:

– Jean-Pierre Audy

8. Az Eljárási Szabályzat értelmezése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 201. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az
Alkotmányügyi Bizottság az alábbi módon értelmezte az Eljárási Szabályzat 162. cikkének (2) bekezdését,
amikor a szóban forgó rendelkezés alkalmazásával kapcsolatban felkérték:

„Amennyiben a szavazást megelőzően a parlamenti képviselők legalább egyötöde titkos szavazásra irányuló
kérelmet terjeszt elő, úgy a Parlament köteles ilyen szavazással eljárni.”

Ha ezt az értelmezést egy képviselőcsoport vagy legalább 37 képviselő nem vitatja (az Eljárási Szabályzat
201. cikkének (4) bekezdése), akkor a jelen ülés jegyzőkönyvének elfogadása előtt azt elfogadottnak tekintik.
Ellenkező esetben az értelmezést a Parlamentben szavazásra bocsátják.
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