
4. A Parlament tagjai

A román hatóságok bejelentették, hogy a következő képviselőket a román parlament képviselőivé válasz-
tották: Roberta Alma Anastase, Titus Corlățean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor,
Dumitru Oprea és Mihaela Popa.

A Parlament ezt tudomásul veszi és az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alap-
ján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése, valamint az Eljárási Szabályzat 4. cikké-
nek (1) bekezdése értelmében megállapítja képviselői helyük 2008. december 19-i hatállyal való megürese-
dését.

Ugyanezen hatóságok azt is bejelentették, hogy 2008. december 22-i hatállyal a következő képviselőket
európai parlamenti képviselővé választották: Roberta Alma Anastase helyére Adrian Manole-t, Monica
Maria Iacob-Ridzi helyére Iosif Matulát, Mihaela Popa helyére Călin Cătălin Chiriță-t, Petru Filip helyére
Alexandru Nazarét, Dumitru Oprea helyére Daniel Petru Funeriut.

Az illetékes finn hatóságok bejelentették Eva-Riitta Siitonen kinevezését Piia-Noora Kauppi helyére, parla-
menti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2009. január 1.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezé-
séig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Adrian Manole, Iosif Matula, Călin
Cătălin Chiriță, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu és Eva-Riitta Siitonen elfoglalhatják 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 parlamenti képviselői tisztséggel
összeférhetetlen tevékenységet.

5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE-DE képviselőcsoportja kérésére a Parlament ratifikálja az alábbi javaslatot:

– TRAN bizottság: Robert Atkins a továbbiakban nem rendes tag.

6. Adatvédelem (az európai adatvédelmi biztos és a helyettes adatvédelmi biztos
kinevezése)

Az elnök bejelenti, hogy a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
42. cikke értelmében az Elnökök Értekezlete 2009. január 8-i ülésén, a LIBE bizottsággal folytatott tanács-
kozásokat követően, jóváhagyta Peter Hustinxnak a Parlament és a Tanács által európai adatvédelmi biztossá,
valamint Giovanni Buttarelli helyettes adatvédelmi biztossá történő kinevezését.

Az elnök szerdán írja alá a kinevezési határozatot a Tanács soros elnökével együtt.

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 szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosz-
szú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes
szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről (03701/2008/LEX – C6-0013/2009 –

2007/0113(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a textiltermékek elnevezéséről (átdolgozás)
(03650/2008/LEX – C6-0012/2009 – 2008/0005(COD));
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