
3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

4. A Parlament tagjai

Az illetékes román hatóságok közölték a 2007. november 25-i választások eredményeképpen az Európai
Parlament tagjává választott harmincöt képviselő nevét:

ANASTASE Roberta Alma
BODU Sebastian Valentin
BOȘTINARU Victor
BULZESC Nicodim
BUȘOI Cristian Silviu
CORLĂȚEAN Titus
CREȚU Corina
CREȚU Gabriela
CSIBI Magor Imre
DĂIANU Daniel
DAVID Dragoș Florin
DUMITRIU Constantin
FILIP Petru
FRUNZĂVERDE Sorin
IACOB-RIDZI Monica Maria
MĂNESCU Ramona-Nicole
MARINESCU Marian-Jean
NECHIFOR Cătălin-Ioan
NICULEȘCU Rareș-Lucian
OPREA Dumitru
PAȘCU Ioan Mircea
PETRE Maria
PLUMB Rovana
POPA Mihaela
POPA Nicolae Vlad
SÂRBU Daciana Octavia
SEVERIN Adrian
SÓGOR Csaba
STOLOJAN Theodor Dumitru
ȚICĂU Silvia-Adriana
TŐKÉS László
VĂLEAN Adina-Ioana
WEBER Renate
WINKLER Gyula
ZLOTEA Marian

Az elnök köszönti az új képviselőket.

Az illetékes dán hatóságok közölték Johannes Lebech kinevezését Anders Samuelsen helyére, valamint
Christian Foldberg Rovsing kinevezését Gitte Seeberg helyére, 2007. november 29-i hatállyal.
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Az illetékes lengyel hatóságok közölték Krzysztof Hołowczyc kinevezését Barbara Kudrycka helyére, vala-
mint Urszula Gacek kinevezését Bogdan Klich helyére, 2007. december 6-i hatállyal.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében képviselői mandátumuk vizsgálatának befejezé-
séig, illetve azok esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig a fent nevezett képviselők elfoglal-
hatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal
a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az Európai Parlament kép-
viselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

*
* *

Jean-Louis Bourlanges írásban közölte, hogy 2008.01.01-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátu-
máról.

A Parlament Eljárási Szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően megállapítja a képviselői mandátum
fent nevezett hatállyal történő megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállamot.

5. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy kedden a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktu-
sokat írja alá a Parlament Eljárási Szabályzata 68. cikkének megfelelően:

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló
ENSZ-egyezmény tagállamok által történő megerősítéséről vagy ahhoz való csatlakozásáról szóló
954/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (03660/2007/LEX – C6-0464/2007 –

2006/0308(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács határozata a közösségi statisztikai programról (2008–2012)
(03654/2007/LEX – C6-0462/2007 – 2006/0229(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a
közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekin-
tetében (03634/2007/LEX – C6-0461/2007 – 2006/0066(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács határozata a belső piac adózási rendszerei működésének javítását
célzó közösségi program létrehozásáról (Fiscalis 2013 program) és a 2235/2002/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről (03633/2007/LEX – C6-0460/2007 – 2006/0076(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartal-
mazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő
kivitelének tilalmáról (03632/2007/LEX – C6-0459/2007 – 2006/0236(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgál-
tatására, valamint a vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok meg-
állapításáról (EGT vonatkozású szöveg) (03615/2007/LEX – C6-0458/2007 – 2006/0042(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézke-
désekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek
összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (03667/2007/LEX –

C6-0457/2007 – 2005/0260(COD));
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