
a Reformszerződés végrehajtása abszolút szükségszerűség ahhoz, hogy az Európai Unió megvédhesse
értékeit és érdekeit a XXI. században. A Lisszaboni Szerződés által előírt reformok nélkül további
országok csatlakozása az Európai Unióhoz aligha képzelhető el. Felhívjuk a csütörtökön és pénteken
Brüsszelben ülésező európai csúcstalálkozót, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a Reformszer-
ződés valóra váltásának érdekében.

A ratifikálási folyamatnak zökkenőmentesen folytatódnia kell. Felhívjuk az ír kormányt, hogy a maga
részéről terjesszen elő javaslatokat arról, miként tudunk közösen továbblépni az európai politikának
ezen a nehéz szakaszán. Az Európai Parlament eltökélt szándéka a kihívások leküzdése, és minden
erőfeszítést megtesz majd ennek érdekében. Ugyanezt várjuk el az Európai Bizottságtól és az Európai
Unió tagállamainak minden kormányától is. Ugyancsak reméljük, hogy az Európai Parlamentet szorosan
bevonják majd ezekbe a munkákba. A célunk továbbra is az, hogy a Lisszaboni Szerződés még a 2009.
júniusi európai parlamenti választások előtt hatályba lépjen. Ha ezzel egyetértenek, akkor ezeket az
elveket fogom június 19-én és 20-án Brüsszelben az Európai Tanács elé terjeszteni.

A közel-keleti helyzet

Az elnök ezt követően az Elnökök Értekezletének kérésére nyilatkozatot tesz a „Közel-Kelet” munkacsoport
2008. május 20-a és június 2-a között Izraelben és Palesztinában járt küldöttsége által készített jelentés
következtetéseiről.

3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

4. A képviselőcsoportok tagjai

Marek Aleksander Czarnecki csatlakozott az ALDE képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja:
2008.06.10.

5. Parlamenti mentelmi jog

Az olasz illetékes hatóságok kérelmet juttattak el az elnökhöz Massimo D'Alema képviselői mentelmi jogá-
nak felfüggesztésére vonatkozóan, a Milanói Bíróság előtt olyan tényekkel kapcsolatban folyó ügy keretében,
amelyekre európai parlamenti képviselői mandátuma idején került sor.

A kérelmet az Eljárási Szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI
bizottsághoz utalják.

*
* *

Witold Tomczak kérelmet juttatott el az elnökhöz képviselői mentelmi jogának és egyéb kiváltságainak
fenntartására vonatkozóan, az Ostrów Wielkopolski megyei bíróság előtt folyó ügy keretében.

A kérelmet az Eljárási Szabályzat 6. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI
bizottsághoz utalták.

6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az UEN képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

– Az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Salvatore Tatarella
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