
– Luca Romagnoli, a cenzúráról és az őszentségét XVI. Benedek pápát ért fenyegetésekről,
valamint a gondolat- és szólásszabadság lábbal tiprásának egyértelmű és erőszakos kísérleté-
ről az Európai Unió országaiban (0071/2006);

– Gál Kinga, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská és Peter Šťastný, az új tagállamok schengeni
térséghez való csatlakozásának lehetséges elhalasztásáról (0072/2006).

7. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A 42, 43, 44, 45, 46/2006 sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok
az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében tárgytalanok.

8. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– Együttműködési megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köz-
társaság között a polgári globális műholdas navigációs rendszerről;

– Megállapodás az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdé-
seiről.

9. A Parlament tagjai

Cecilia Malmström bejelentette, hogy 2006.10.06-i hatállyal kinevezték a svéd kormány európai ügyekért
felelős miniszterévé.

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 2006.10.06-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.

Az illetékes észt hatóságok bejelentették Katrin Saks kinevezését Toomas Hendrik Ilves helyére, parlamenti
képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2006.10.09.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Parlament tudomásul veszi e kinevezést.

Az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 3. cikkének (5) bekezdésére.

Megfigyelők:

Monica Octavia Muscă 2006.10.10-én benyújtotta lemondását a román képviselőház kinevezése alapján az
Európai Parlamentben betöltött megfigyelői tisztségéről.

Az Elnökség által elfogadott rendelkezéseknek megfelelően a Parlament erről értesíti az illetékes román
hatóságokat.

10. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A GUE/NGL képviselőcsoportja és a független képviselők kérésére a Parlament ratifikálja a következő kine-
vezéseket:

– ENVI bizottság: Jens Holm

– Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos hasz-
nálatával foglalkozó ideiglenes bizottság: Gianni De Michelis helyére Luca Romagnoli.
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