
4. A Parlament tagjai

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették egyrészt Romano Maria La Russának az Európai Parlament tagjai-
nak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (3) bekezdése
értelmében az Európai Parlament képviselői tisztével összeférhetetlen tisztségre történő megválasztását, más-
részt pedig Antonio Mussa európai parlamenti képviselővé történő kinevezését Romano Maria La Russa
helyére.

A Parlament ezt tudomásul veszi 2008.11.4-i hatállyal.

Az illetékes máltai hatóságok bejelentették Glenn Bedingfield európai parlamenti képviselővé történő kine-
vezését Joseph Muscat helyére 2008.10.29-i hatállyal.

Az illetékes szlovén hatóságok bejelentették Aurelio Juri európai parlamenti képviselővé történő kinevezését
Borut Pahor helyére 2008.11.7-i hatállyal.

Az elnök gratulál Borut Pahornak a Szlovén Köztársaság miniszterelnökévé való megválasztásához.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezé-
séig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Glenn Bedingfield, Aurelio Juri és
Antonio Mussa elfoglalhatja a helyét 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 képviselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Trevor Colman mandátumát
2008.10.01-jei hatállyal, valamint Jean-Paul Denanot és Michel Teychenné mandátumát 2008.10.6-i hatály-
lyal.

6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE-DE és a PSE képviselőcsoport:

– Az Éghajlatváltozással Foglalkozó Ideiglenes Bizottság: Marianne Thyssen helyére Ivo Belet

– A Délkelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Marian-Jean Marinescu

– Az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán és EU–Üzbegisztán parlamenti együttműködési bizottságokba dele-
gált és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldött-
ség: Jean-Paul Denanot

– A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Michel Teychenné

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfo-
gadásáig.

7. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán 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 irányelve a tengerészek képzésének minimumszintjéről (átdolgozás)
(03649/2008/LEX – C6-0410/2008 – 2007/0219(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről
(03705/2008/LEX – C6-0409/2008 – 2002/0072(COD));
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