
4. A Parlament tagjai

A román hatóságok bejelentették, hogy a következő képviselőket a román parlament képviselőivé válasz-
tották: Roberta Alma Anastase, Titus Corlățean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor,
Dumitru Oprea és Mihaela Popa.

A Parlament ezt tudomásul veszi és az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alap-
ján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése, valamint az Eljárási Szabályzat 4. cikké-
nek (1) bekezdése értelmében megállapítja képviselői helyük 2008. december 19-i hatállyal való megürese-
dését.

Ugyanezen hatóságok azt is bejelentették, hogy 2008. december 22-i hatállyal a következő képviselőket
európai parlamenti képviselővé választották: Roberta Alma Anastase helyére Adrian Manole-t, Monica
Maria Iacob-Ridzi helyére Iosif Matulát, Mihaela Popa helyére Călin Cătălin Chiriță-t, Petru Filip helyére
Alexandru Nazarét, Dumitru Oprea helyére Daniel Petru Funeriut.

Az illetékes finn hatóságok bejelentették Eva-Riitta Siitonen kinevezését Piia-Noora Kauppi helyére, parla-
menti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2009. január 1.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezé-
séig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Adrian Manole, Iosif Matula, Călin
Cătălin Chiriță, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu és Eva-Riitta Siitonen elfoglalhatják a 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 parlamenti képviselői tisztséggel
összeférhetetlen tevékenységet.

5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE-DE képviselőcsoportja kérésére a Parlament ratifikálja az alábbi javaslatot:

– TRAN bizottság: Robert Atkins a továbbiakban nem rendes tag.

6. Adatvédelem (az európai adatvédelmi biztos és a helyettes adatvédelmi biztos
kinevezése)

Az elnök bejelenti, hogy a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
42. cikke értelmében az Elnökök Értekezlete 2009. január 8-i ülésén, a LIBE bizottsággal folytatott tanács-
kozásokat követően, jóváhagyta Peter Hustinxnak a Parlament és a Tanács által európai adatvédelmi biztossá,
valamint Giovanni Buttarelli helyettes adatvédelmi biztossá történő kinevezését.

Az elnök szerdán írja alá a kinevezési határozatot a Tanács soros elnökével együtt.

7. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktu-
sokat írja alá a Parlament Eljárási Szabályzata 68. cikkének megfelelően:

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosz-
szú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes
szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről (03701/2008/LEX – C6-0013/2009 –

2007/0113(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a textiltermékek elnevezéséről (átdolgozás)
(03650/2008/LEX – C6-0012/2009 – 2008/0005(COD));
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– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a
2007/46/EK irányelv módosításáról (03674/2008/LEX – C6-0010/2009 – 2007/0214(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályza-
táról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (03675/2008/LEX –

C6-0008/2009 – 2007/0243(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer
(VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása tekintetében történő módosításáról
(03676/2008/LEX – C6-0007/2009 – 2008/0041(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gépjárműveknek a gyalogosok és más veszélyeztetett
úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, a 2007/46/EK irányelv módosításáról,
valamint a 2003/102/EK és a 2005/66/EK irányelvek hatályon kívül helyezéséről (03651/2008/LEX –

C6-0002/2009 – 2007/0201(COD)).

8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:

– Jelentés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánosságáról
(az 1049/2001/EK rendelet végrehajtása) (2007/2154(INI)) – LIBE bizottság.
Előadó: Marco Cappato (A6-0459/2008)

– * Jelentés az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a polgári
repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló megállapodás megköté-
séről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (10972/2007 – C6-0275/2008 –

2007/0111(CNS)) – TRAN bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0468/2008)

– Jelentés a civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének távlatairól a Lisszaboni Szerződés alapján
(2008/2067(INI)) – AFCO bizottság.
Előadó: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

– Jelentés a közös halászati politikáról és a halászati gazdálkodásban alkalmazott ökoszisz-
téma-alapú szemléletről (2008/2178(INI)) – PECH bizottság.
Előadó: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

– Jelentés az Afganisztánban felhasznált uniós források költségvetési ellenőrzéséről
(2008/2152(INI)) – CONT bizottság.
Előadó: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

– Jelentés a nyugat-balkáni országokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról
(2008/2149(INI)) – INTA bizottság.
Előadó: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

– Jelentés a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés,
az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 2002/73/EK
irányelv átültetéséről és alkalmazásáról (2008/2039(INI)) – FEMM bizottság.
Előadó: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

– ***I Jelentés az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott változat)
(COM(2008)0458 – C6-0287/2008 – 2008/0153(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Wolf Klinz (A6-0497/2008)
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