
9. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2006. decemberi ülés során a Parlament által elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedé-
sekről szóló bizottsági közleményt kiosztották.

10. A Parlament tagjai

Adrian-Mihai Cioroianut és Ovidiu Ioan Silaghit kinevezték a román kormány tagjaivá 2007.04.03-i hatály-
lyal.

A Parlament az Eljárási Szabályzata 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében ezt tudomá-
sul veszi, és képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány
7. cikke (1) bekezdésének, valamint Eljárási Szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően megállapítja
képviselői mandátumuk 2007.04.03-i hatállyal történő megüresedését.

Paavo Väyrynent megválasztották a finn Parlament tagjává és kinevezték a finn kormány tagjává
2007.04.19-i hatállyal.

A Parlament ezt tudomásul veszi, és a képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő
választásáról szóló okmány 7. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint Eljárási Szabályzata 4. cikke (1) bekez-
désének megfelelően megállapítja képviselői mandátuma 2007.04.19-i hatállyal történő megüresedését.

Albert Jan Maat lemondott európai parlamenti képviselői mandátumáról 2007.04.10-i hatállyal.

A Parlament Eljárási Szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően megállapítja képviselői mandátuma
megüresedését a nevezett dátumtól kezdődően.

*
* *

Az illetékes holland hatóságok bejelentették Esther de Lange kinevezését Albert Jan Maat helyére, parlamenti
képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2007.04.12.

Az illetékes finn hatóságok bejelentették Samuli Pohjamo kinevezését Paavo Väyrynen helyére, parlamenti
képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2007.04.23.

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették, hogy az Achille Occhetto megválasztásáról szóló közlemény sem-
mis, és az emiatt megüresedett mandátumot Beniamino Donnici kapta meg. A Parlament tudomásul veszi
mindkét határozatot 2007.03.29-i hatállyal.

Beniamino Donnici időközben közölte, hogy csatlakozott az ALDE képviselőcsoporthoz.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése szerint a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig,
illetve amíg mandátuma esetleges vitatásának tárgyában nincs határozat, Esther de Lange, Beniamino
Donnici és Samuli Pohjamo elfoglalhatja a helyét 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 képviselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

11. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PSE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

– BUDG bizottság: Vasile Puşcaş;

– A Délkelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Vasile Puşcaş.
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