
3. A Parlament tagjai

Graham Booth benyújtotta európai parlamenti képviselői mandátumáról való lemondását 2008.10.1-jei
hatállyal.

Az Eljárási Szabályzat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a Parlament megállapítja, hogy a képviselői hely
az említett napon megüresedik, és erről értesíti az illetékes nemzeti hatóságot.

Az illetékes olasz hatóságokat értesítették:

– Giuseppe Castiglione európai parlamenti képviselői mandátumának az Európai Parlament tagjainak köz-
vetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány
7. cikke (3) bekezdése szerinti összeférhetetlenség miatti megszűnéséről;

– az érintett helyettesek listáján második helyen szereplő Maddalena Calia Giuseppe Castiglione helyére
európai parlamenti képviselővé történő megválasztásáról, mivel a listán első helyen szereplő Michele
Cimino lemondott európai képviselői mandátumról.

A Parlament ezt tudomásul veszi 2008.09.12-i hatállyal.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezé-
séig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Maddalena Calia elfoglalhatja a helyét a
Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy
előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az Európai Parlament képviselőjének tisztségével
összeférhetetlen tevékenységet.

4. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Paolo Bartolozzi és Erminio
Enzo Boso képviselők mandátumát 2008.06.23-i hatállyal, Elisabetta Gardini és Giovanni Robusti képviselők
mandátumát 2008.05.30-i hatállyal, illetve Maria Grazia Pagano képviselő mandátumát 2008.06.17-i hatály-
lyal.

5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az ALDE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

– Az EU–Oroszország parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Andrzej Wielowieyski

6. Augusztus 23. a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknap-
jává való nyilvánítása – A gyermekkereskedelem elleni küzdelem (írásbeli nyi-
latkozatok)

A 0044/2008. számú, Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Gurmai Zita és Alexander
Alvaro által benyújtott, augusztus 23. a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapjává
való nyilvánításáról szóló írásbeli nyilatkozat megkapta a Parlament képviselői többségének aláírását, így
azt az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) bekezdésének megfelelően megküldik a címzetteknek, és az aláírók
nevével együtt közzéteszik a 2008.09.23-i ülés elfogadott szövegei között.
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