
Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint Carlo Fatuzzo, Tabajdi Csaba Sándor, Reinhard Rack, Gérard
Onesta, Genowefa Grabowska, Tunne Kelam, Richard Corbett, Derek Roland Clark és Alojz Peterle.

Felszólal Janez Janša és José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.

4. A Parlament tagjai
Az illetékes olasz hatóságok közölték, hogy Gian Paolo Gobbo és Francesco Musotto képviselőket olyan
tisztségbe választották meg, amely az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog
alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethetetlen az Euró-
pai Parlament képviselői státuszával.

A Parlament Eljárási Szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően ezt tudomásul veszi, és megállapítja
a fent nevezett képviselők mandátumának megüresedését, 2008. június 23-i hatállyal.

Az illetékes olasz hatóságok közölték, hogy Antonio Tajani, Gian Paolo Gobbo és Francesco Musotto helyére
kinevezést kapott Paolo Bartolozzi, Erminio Enzo Boso és Innocenzo Leontini, európai parlamenti képviselői
minőségben, 2008. június 23-i hatállyal.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezé-
séig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Paolo Bartolozzi, Erminio Enzo Boso
és Innocenzo Leontini elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kap-
csolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem
folytatnak az Európai Parlament képviselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

5. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:
– jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség

között kötött, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő fél-
ként való részvételéről;

– stabilizációs és társulási megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről
a Szerb Köztársaság között.

6. A következő ülések időpontjai
A következő ülések időpontjai: 2008.07.07–2008.07.10.

7. Az ülésszak megszakítása
Az Európai Parlament ülésszakát megszakították.

Az ülést 11.45-kor berekesztik.

Harald Rømer
főtitkár

Hans-Gert Pöttering
elnök
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