
3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

*
* *

Hanne Dahl közli, hogy a 2008.09.04-én elfogadott Hélène Flautre-jelentésről (A6-0309/2008) tartott sza-
vazáson (2008.09.04-i jegyzőkönyv, 7. pont) a jelentés (49) bekezdése mellett és (66) bekezdése ellen kívánt
szavazni.

4. A Parlament tagjai

Joseph Muscat közölte, hogy a máltai parlament tagjává választották.

Az Európai Parlament a képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló
okmány 7. cikke (2) bekezdésének, valamint Eljárási Szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően ezt
tudomásul veszi, és megállapítja képviselői mandátuma megüresedését, 2008.10.01-jei hatállyal.

*
* *

A francia illetékes hatóságok közölték:

– Bernadette Bourzai és Robert Navarro megválasztását a francia szenátusba,

– Jean-Paul Denanot európai parlamenti képviselővé választását Bernadette Bourzai helyére, valamint
Michel Teychenne európai parlamenti képviselővé választását Robert Navarro helyére.

Az Európai Parlament a képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló
okmány 7. cikke (2) bekezdésének, valamint Eljárási Szabályzata 3. cikke (2) bekezdésének és 4. cikke
(1) bekezdésének megfelelően ezt tudomásul veszi, és megállapítja Bernadette Bourzai és Robert Navarro
képviselői mandátumának 2008.10.01-jei hatállyal történő megüresedését, továbbá tudomásul veszi Jean-
Paul Denanot és Michel Teychenne európai parlamenti képviselővé választását 2008.10.06-i hatállyal.

*
* *

Az Egyesült Királyság illetékes hatóságai bejelentették Trevor Colman európai parlamenti képviselővé válasz-
tását Graham Booth helyére 2008.10.01-jei hatállyal.

*
* *

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezé-
séig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Jean-Paul Denanot, Michel Teychenne
és Trevor Colman elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcso-
lódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytat-
nak az Európai Parlament képviselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament az IND-DEM képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

– IMCO bizottság: Godfrey Bloom helyett Hélène Goudin

– INTA bizottság: Trevor Colman
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