
3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

*
* *

Richard Seeber közli, hogy egyéb kötelezettségei miatt nem lehetett jelen ezen üléshét két ülésén.

4. A Parlament tagjai

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli és Luciana Sbarbati közlik, hogy megvá-
lasztották őket az olasz parlament tagjaivá, és úgy döntöttek, hogy ezen megbízatást elfogadják.

A Parlament az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő válasz-
tásáról szóló okmány 7. cikke (2) bekezdésének, valamint Eljárási Szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének
megfelelően ezt tudomásul veszi, és megállapítja képviselői mandátumuk 2008. április 29-i hatállyal történő
megüresedését.

Ezen kívül, a nyilvánosság számára hozzáférhető források alapján ellenőrizhető tények lehetővé tették annak
megállapítását, hogy Umberto Bossi, Alessandra Mussolini és Adriana Poli Bortone képviselőket megválasz-
tották az olasz parlament tagjaivá, és részt vesznek annak munkájában.

A Parlament az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő válasz-
tásáról szóló okmány 7. cikke (2) bekezdésének, valamint Eljárási Szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének
megfelelően, Eljárási Szabályzata 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdését alkalmazva ezt tudomásul
veszi, és megállapítja képviselői mandátumuk 2008. április 29-i hatállyal történő megüresedését.

5. Mikrohitel (írásbeli nyilatkozat)

A 0002/2008. számú, Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini és Miguel Ángel
Martínez Martínez által benyújtott, a mikrohitelről szóló nyilatkozat megkapta a Parlament képviselői több-
ségének aláírását, így azt az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) bekezdésének megfelelően megküldik a cím-
zetteknek, és az aláírók nevével együtt közzéteszik a 2008.05.08-i ülés jegyzőkönyvében az elfogadott szö-
vegek között.

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

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szö-
veghez:

– Helyesbítés az Európai Parlament első olvasatban 2007. december 11-én elfogadott álláspontjához a
közösségi vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv elfogadása tekintetében (átdolgozott szöveg) – P6_TA-PROV(2007)0597 – (COM(2006)0783 –

C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

Az Eljárási Szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni,
ha a bejelentésétől számított negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven
képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés az „Ülés élőben” honlapon rendelkezésre áll.

C 168 E/2 HU 2008.7.3.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008. május 7., szerda


