
4. Mandátumvizsgálat

A korelnök bejelenti, hogy a képviselők megválasztására vonatkozó valamennyi aktus átadásra kerül a man-
dátumvizsgáló bizottság számára, amelyet az Eljárási Szabályzat 175. cikkének megfelelően kell felállítani.

A korelnök emlékeztet arra, hogy az Eljárási Szabályzat 3. cikke (5) bekezdésének megfelelően a képviselői
mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve amíg valamely vitában nincs határozat, a képviselő elfoglalhatja
a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt.

A korelnök emlékeztet arra, hogy az Európai Parlement képviselőinek általános és közvetlen választás útján
történő megválasztásáról szóló jogi aktus 7. cikkének megfelelően az Európai Parlament képviselői mandá-
tumával összeférhetetlen hivatalt betöltő képviselők nem foglalhatják el helyüket a Parlamentben. Felszólítja
azt a 16 képviselőt, aki még nem írta alá az összeférhetetlenséget kizáró nyilatkozatot, hogy haladéktalanul
tegye ezt meg.

5. A Parlament tagjai

A korelnök bejelenti, hogy Daerden, Di Rupo és De Gucht urak visszaadták mandátumukat.

A korelnök bejelenti, hogy De Gucht úr helyét ettől fogva Johan Van Hecke foglalja el.

A Parlament tudomásul veszi a fent nevezett üresedéseket, és tájékoztatja a belga hatóságokat.

6. A képviselőcsoportok megalakítása

A korelnök bejelenti, hogy tájékoztatták a következő képviselőcsoportok megalakításáról:

— az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja (PPE-DE):
268 tag

— az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja (PSE): 200 tag

— Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport (ALDE): 88 tag

— a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja (Verts/ALE): 42 tag

— az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja (GUE/NGL): 41 tag

— Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport (IND/DEM): 33 tag

— a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja (UEN): 27 tag

Hozzáteszi, hogy 33 képviselő független.

A képviselőcsoportok megalakítására vonatkozóan az Eljárási Szabályzat 29. cikkének (4) bekezdésében
előírt nyilatkozatokat az elnökhöz juttatják majd el.

7. Az Európai Parlament elnökének megválasztása

A korelnök bejelenti, hogy az Eljárási Szabályzat 12. cikkének megfelelően megkapta Josep Borrell Fontelles,
Bronisław Geremek és Francis Wurtz urak jelöléseit.

A korelnök, miután emlékeztetett az Eljárási Szabályzat 13. cikke (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre,
eljár a nyolc szavazóbiztos kisorsolásában.

Kinevezésre kerültek: Patrick Louis, Pálfi István, Justas Vincas Paleckis, Josu Ortuondo Larrea, Janusz
Onyszkiewicz, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella és Lapo Pistelli.

Jelölésük rövid ismertetése céljából felszólalt Josep Borrell Fontelles, Bronisław Geremek és Francis Wurtz.

C 103 E/2 HU 28.4.2005Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2004. július 20., kedd


