
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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– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK Tanácsi
irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre figyelemmel történő módosításáról
(03666/2008/LEX – C6-0408/2008 – 2008/0038(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról,
valamint A 93/23/EGK, 93/24/EGK ÉS 93/25/EGK Tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
(03641/2008/LEX – C6-0407/2008 – 2007/0051(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a környezet büntetőjog általi védelméről (03639/2008/LEX
– C6-0406/2008 – 2007/0022(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási egységei közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesz-
tése céljából történő módosításáról (03657/2008/LEX – C6-0405/2008 – 2006/0304(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági
termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint AZ 571/88/EGK Tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (03642/2008/LEX – C6-0404/2008 – 2007/0084(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezé-
séről (03646/2008/LEX – C6-0403/2008 – 2005/0281(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és
a béta-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról szóló 96/22/EK
tanácsi irányelv módosításáról (03667/2008/LEX – C6-0402/2008 – 2007/0102(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
(03652/2008/LEX – C6-0401/2008 – 2006/0182(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékele-
mekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek az elemek és akkumulátorok forgalomba
hozatala tekintetében történő módosításáról (03664/2008/LEX – C6-0400/2008 – 2008/0081(COD)).

8. Helyesbítések (az Eljárási Szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottság az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez kapcsolódó következő helyesbítése-
ket továbbította:

– Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2007. szeptember 25-én került
elfogadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: a motorkerékpárok utasülésének kapaszkodójá-
ról szóló 2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) P6_TA(2007)0394 –

(COM(2006)0265 – C6-0419/2006 – 2003/0058(COD)) – JURI

– Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2007. szeptember 25-én került
elfogadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: a motorkerékpárok kitámasztószerkezetéről
szóló 2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) P6_TA(2007)0395 –

(COM(2006)0262 – C6-0418/2006 – 2003/0059(COD)) – JURI

– Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2007. június 19-én került elfo-
gadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok
kezelőszerveinek, ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelöléséről szóló 2008/…/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv (kodifikált változat) P6_TA(2007)0240 – (COM(2006)0556 – C6-0323/2006 –

2006/0175(COD)) – JURI

Az Eljárási Szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekin-
teni, ha negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be
kérelmet szavazásra bocsátásukra.

A helyesbítések elérhetők a „Séance en direct” honlapon.
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