
15. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

A 2004. májusi ülés végleges napirendtervezete (PE 344.780/PDOJ) kiosztásra került, melyre a következő
módosítási javaslatokat tették (Eljárási Szabályzat 111. cikke):

2004. május 3–5. közötti ülések

— nincs javasolt változtatás

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (Eljárási Szabályzat 112. cikke) irányuló kérelme:

az Európai Közösségek és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a PNR adatok légiszállítók általi kezeléséről
és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának Vám és Határvédelmi Hivatához való továbbításáról
szóló egyezményre vonatkozó tanácsi határozati javaslat (COM(2004) 190 — C5-0162/2004 —

2004/0064(CNS))
Előadó: Boogerd-Quaak (A5-0271/2004)

A sürgősségi eljárás indokolása:

Mivel a terrorizmus elleni kampány az Unió létfontosságú prioritása, minden bizonytalanságot meg kell
szüntetni a légifuvarozók és az utasok körében.

A Parlamentnek holnap 13 órakor nyilatkoznia kell a sürgősségi eljárásról.

Az ügyrend megállapításra került.

*
* *

Felszólaltak: Kathalijne Maria Buitenweg, a Verts/ALE csoport nevében, aki meglepődését fejezi ki a fenti
sürgősségi eljárási kérelemről való szavazás napirendre kerültén, mivel a Parlament a 2004. április 21-i
plenáris ülésen úgy határozott (2004. 04. 21-i jegyzőkönyv 8.2. pont), hogy kikéri az Európai Közösségek
Bíróságának véleményét egy ilyen megállapodás megkötéséről és a Szerződésekkel való összeegyeztethetősé-
géről (az elnök válaszában közli, hogy a Tanácsnak jogában áll sürgősségi eljárást kérni), Sarah Ludford, a
ELDR csoport nevében, aki felhívja a figyelmet arra, hogy a Parlament összetétele eltér attól, amely az előző
ülés során nyilatkozott, és hivatalos véleményt kér az ügyről, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, aki felszólalási
jogot kér mint előadó a kérelemről való szavazás során (az elnök kiemeli, hogy meghallgatásra kerül egy
felszólaló mellette, egy felszólaló ellene, az előadó, és csak ezt követően határoznak az eljárásról; hozzáteszi,
hogy hivatalos jogi véleményt fog kérni a Sarah Ludford által felvetett kérdésről).

16. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendje megállapításra került („Napirend” dokumentum PE 344.780/OJMA).

17. Az ülés berekesztése

Az ülést 19.10-kor berekesztik.
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