
A Parlament eljárási szabályzata 3. cikke (2) bekezdése 2. francia bekezdésének értelmében ezt tudomásul
veszi, és az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról
szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapítja a két mandátum 2007. november 16-i
hatállyal történő megüresedését.

Gitte Seeberg és Anders Samuelsen képviselőket megválasztották a dán parlament tagjává, 2007. november
27-i hatállyal.

A Parlament Eljárási Szabályzata 3. cikkének (2) bekezdése 2. francia bekezdésének értelmébenezt tudomásul
veszi, és az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról
szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapítja a két mandátum 2007. november 27-i
hatállyal történő megüresedését.

4. Mandátumvizsgálat

Az elnök a következő közleményt teszi:

Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának ideiglenes közbenszóló határozatot hozó bírája 2007. nov-
ember 15-én hozott döntésében felfüggesztette az Európai Parlament 2007. május 24-i határozatát
Beniamino Donnici mandátumvizsgálata tárgyában. Természetesen kötelességem a jogerős bírói döntés hala-
déktalan alkalmazása.

A döntés megállapítja, hogy Beniamino Donnici és Achille Occhetto képviselőknek a megtámadott határozat
elfogadása előtt fennálló jogi helyzete 2007. november 15-i hatállyal helyreállt.

A fentiek alapján a nevezett döntésnek megfelelően és az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdését
alkalmazva Donnici úr elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcso-
lódó jog megilleti őt mindaddig, amíg a nevezett döntés hatályban van.

A Jogi Bizottság javaslata alapján megbíztam a Jogi Szolgálatot, hogy nyújtson be fellebbezést a Bírósághoz
az Elsőfokú Bíróság ideiglenes közbenszóló határozatot hozó bírája által hozott döntéssel szemben.

*
* *

A Parlament a JURI Bizottság javaslatára megerősíti az alábbi képviselők mandátumát: Ewa Tomaszewska,
Giovanna Corda, Lily Jacobs, Vicente Miguel Garcés Ramón, Emmanouil Angelakas, Costas Botopoulos,
Georgios Georgiou, Maria Eleni Koppa, Anni Podimata, Margaritis Schinas és Armando França.

5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE-DE, PSE és a ALDE képviselőcsoport:

– CONT bizottság: Ruth Hieronymi helyére Lutz Goepel,

– ITRE bizottság: Vincent Peillon helyére Anni Podimata,

– AGRI bizottság: Anni Podimata helyére Vincent Peillon,

– LIBE bizottság: Antoine Duquesne helyére Gérard Deprez,

– PETI bizottság: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,

– A Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jacek Protasiewicz,
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– A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát is) fenntartott kapcsolatokért
felelős küldöttség: Gianni De Michelis,

– A Perzsa-öböl menti államokkal (beleértve Jement is) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:
Gianni De Michelis.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfo-
gadásáig.

6. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, az audiovizuális területen, a Svájci
Államszövetségnek a MEDIA 2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek meghatározásá-
ról;

– megállapodás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó
személyek visszafogadásáról;

– megállapodás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a vízumok kiadásának megköny-
nyítéséről;

– megállapodás az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem
rendelkező személyek visszafogadásáról;

– megállapodás az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között a tartózkodási engedéllyel nem
rendelkező személyek visszafogadásáról;

– megállapodás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem ren-
delkező személyek visszafogadásáról;

– jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael állam közötti társu-
lás létrehozásáról szóló Euromediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai
Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.

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

Kiosztják a 2007. szeptemberi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalá-
sokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt.

8. A konszenzus kinyilvánítása a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban
(benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A vita lefolytatásának időpontja: 2007.11.13. (2007.11.13-i jegyzőkönyv, 24. pont).

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra
irányuló indítvány:

– Nirj Deva, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Corina Creţu, a PSE képviselőcsoport nevében, Thierry
Cornillet, az ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, az UEN képviselőcsoport nevében,
Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Luisa Morgantini, a GUE/NGL képviselőcsoport
nevében, és Jens-Peter Bonde, a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus kihir-
detéséről (B6-0484/2007).

Szavazás: 2007.11.29-i jegyzőkönyv, 7.27. pont.
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