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1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.05-kor nyitják meg.

2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

3. A Parlament tagjai

Joan Calabuig Rull, Ana Mato Adrover, Cristobal Montoro Romero, Luisa Fernanda Rudi Ubeda és Elena
Valenciano Martínez-Orozco bejelentették, hogy a spanyol parlament képviselőivé választották őket
2008.04.01-jei hatállyal.
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Mivel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló
okmány 7. cikkének (2) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői
tisztével, a Parlament megállapítja, hogy a képviselői helyek 2008.04.01-jei hatállyal megüresednek.

Az illetékes spanyol hatóságok időközben bejelentették a következő személyek 2008.04.07-i hatállyal euró-
pai parlamenti képviselővé történő kinevezését:

– Elena Valenciano Martínez-Orozco helyére Juan Fraile Cantón,

– Joan Calabuig Rull helyére Martí Grau i Segú,

– Cristobal Montoro Romero helyére Florencio Luque Aguilar,

– Ana Mato Adrover helyére Juan Andrés Naranjo Escobar,

– Luisa Fernanda Rudi Ubeda helyére Salvador Domingo Sanz Palacio.

*
* *

Az illetékes finn hatóságok bejelentették Alexander Stubbnak a finn kormány külügyminiszterévé történő
kinevezését, valamint Sirpa Pietikäinen kinevezését Alexander Stubb helyére európai parlamenti képviselővé.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló
okmány 7. cikkének (1) bekezdése, valamint az Eljárási Szabályzat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a
Parlament megállapítja Alexander Stubb képviselői helyének megüresedését, illetve tudomásul veszi Sirpa
Pietikäinen 2008.04.04-i hatállyal történő kinevezését.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezé-
séig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig a fent említett új képviselők elfoglal-
hatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a
feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az Európai Parlament képvi-
selőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

4. Munir Said Talib emberi jogi aktivista meggyilkolásáról (írásbeli nyilatkozat)

A 0098/2007. számú, Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford és Ana Maria
Gomes által benyújtott, Munir Said Talib emberi jogi aktivista meggyilkolásáról szóló nyilatkozat megkapta
a Parlament képviselői többségének aláírását, így azt az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) bekezdésének
megfelelően megküldik a címzetteknek, és az aláírók nevével együtt közzéteszik a 2008.04.10-i ülés jegy-
zőkönyvében az elfogadott szövegek között.

5. A közszolgálati televíziós csatornákon közvetített valamennyi program
feliratozásáról az EU-ban (írásbeli nyilatkozat)

A 0099/2007. számú, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg képviselő által benyújtott, a közszolgálati televí-
ziós csatornákon közvetített valamennyi programnak az EU-ban történő feliratozásáról szóló nyilatkozat
megkapta a Parlament képviselői többségének aláírását, így azt az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) bekezdé-
sének megfelelően megküldik a címzetteknek, és az aláírók nevével együtt közzéteszik a 2008.04.10-i ülés
jegyzőkönyvében az elfogadott szövegek között.

6. Helyesbítések (az Eljárási Szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott három
szöveghez (lásd a jelen jegyzőkönyv mellékletét):

– Helyesbítés az Európai Parlament által 2007. november 29-én a fegyverek megszerzésének és tartásának
ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2008/…/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban elfogadott állásponthoz –
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