
Μαυρούδης Βορίδη (78/2007 sz.);
Θεόφιλος Τρουλλινός (Dimotiki Kinisi Iraklio Anthropini Poli) (2 aláírással) (79/2007 sz.);
Iωάννης Ιορδανίδης (80/2007 sz.);
Barbara Fischer (81/2007 sz.);
Christopher Sansom (82/2007 sz.);
Ulrich Reppenhagen (83/2007 sz.);
Hannes Ruokokoski (84/2007 sz.);
Andrzej Szczesniak (85/2007 sz.);
Stefano Spinetti (AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) (86/2007 sz.);
Σπυρίδων Αρβανίτης (87/2007 sz.);
Νικόλας Χριστοδούλου (88/2007 sz.);
Periclis Dionyssopoulos (89/2007 sz.).

9. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 01/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0037/2007 – SEC(2007)0026).

A Tanács véleményének megismerését követően a bizottság teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást
a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

10. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézke-
dések

A 2006. novemberi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kap-
csolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt kiosztották.

11. A Parlament tagjai

Camiel Eurlings úr közölte, hogy kinevezték a holland kormány tagjává.

Ez a tisztség az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő válasz-
tásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése szerint összeegyeztethetetlen az európai parlamenti képvi-
selői mandátummal, a Parlament ezért felkérést kapott, hogy állapítsa meg a szóban forgó képviselői hely
megüresedését, 2007. február 22-i hatállyal.

A holland hatóságok időközben közölték, hogy Johannes (Joop) Post urat kinevezték Camiel Eurlings úr
helyére az Európai Parlament képviselőjévé, 2007. március 1-jei hatállyal.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően a képviselői mandátum vizsgálatának befejezé-
séig, illetve amíg mandátumának esetleges vitatása tárgyában nincs határozat, Johannes Post úr elfoglalhatja
helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel,
hogy nyilatkozatot kell tennie, amely szerint nem tölt be az Európai Parlament képviselői mandátumával
összeegyeztethetetlen tisztséget.

12. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a PPE-DE és a PSE képviselőcsoportok részéről az alábbi, kinevezésre irányuló kérelmeket kapta:

– AFET bizottság: Georgios Papastamkos helyére Giorgos Dimitrakopoulos

– Biztonsági és Védelmi Albizottság: Georgios Papastamkos helyére Giorgos Dimitrakopoulos

– JURI bizottság: Charlotte Cederschiöld helyére Othmar Karas
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