
12. Indítvány a parlamenti mentelmi jog fenntartására

Umberto Bossi ügyvédje levelet intézett az Elnökséghez, amelyben a Parlament közbenjárását kéri az illeté-
kes olasz hatóságoknál, a nevezett képviselő parlamenti mentelmi jogának érvényesítése érdekében, a pado-
vai bíróság előtt folyó perben.

Az indítványt a 6. cikk (3) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, a JURI bizottsághoz utalták.

13. A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát terjesztette elő:

— Az egyrészt az Európai Közösség, másrészt a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság között
megkötött, a szabályos tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról,

— Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség valamint másrészről Dánia kormánya és
Grönland helyi kormánya között létrejött halászati megállapodásban előírt halászati feltételek megálla-
pításáról szóló negyedik jegyzőkönyv módosításáról,

— A GALILEO, valamint a GPS műholdas navigációs rendszer és kapcsolódó alkalmazásaik előmozdításá-
ról, biztosításáról és használatáról szóló megállapodás,

— Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Azeri Köztársaság közötti part-
nerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság,
az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársa-
ság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Euró-
pai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült jegyzőkönyv,

— Az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt Izrael állam között megkötött, nemzetközi
műholdas navigációs rendszerre vonatkozó együttműködési megállapodás.

14. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a jelen ülésszak végleges napirendtervezetét (PE 344.811/PDOJ). Módosítási javaslatra nem került
sor.

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az Eljárási Szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

— Javaslat tanácsi rendeletre bizonyos megszorító intézkedések bevezetéséről, a Nemzetközi Büntető Bíró-
ságnak a volt Jugoszláviával kapcsolatos illetékessége hatékony érvényre juttatásának érdekében.
(COM(2004)0348 — C6-0041/2004 — 2004/0114(CNS))

A sürgősség indokolása:

A befagyasztott alapok és gazdasági eszközök igénybevételének elkerülése érdekében rendkívül fontos ezen
rendelet mihamarabbi elfogadása.
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A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az Eljárási Szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

— Javaslat tanácsi rendeletre a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését elősegítő pénz-
ügyi támogatási keret létrehozásáról (COM(2004) 0465 — C6-0098/2004 — 2004/0145(CNS))

A sürgősség indokolása:
A javaslat célja a Tanács 2004. április 26-i, Ciprusról szóló következtetéseinek mihamarabbi megvalósítása,
Ciprus újraegyesítésének megkönnyítése érdekében.

A Parlamentnek a következő napi ülés kezdetén kell majd döntenie a sürgősségi eljárásra vonatkozó ezen
kérelmekről.

*
* *

Az ügyrend megállapításra került.

15. Egyperces felszólalások jelentős politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják
felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Ryszard Czarnecki, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Diana Wallis, Margrietus van den Berg, Sarah Ludford,
Proinsias De Rossa, Marilisa Xenogiannakopoulou, Roger Helmer, Roberta Angelilli, Ilda Figueiredo, Thijs
Berman, Georgios Toussas, Struan Stevenson, Mario Borghezio, Szájer József, Manolis Mavrommatis, Charles
Tannock, James Hugh Allister, Carlo Fatuzzo és Bogusław Rogalski.

Felszólal: Robert Evans a Tanácshoz intézett kérdések órájáról (az elnök válaszában kifejti, hogy egyes kér-
déseket ugyan nem fordítottak le minden nyelvre, a kérdések listáján azonban szerepelnek).

16. A közelmúlt környezeti katasztrófái (tűzvészek Spanyolországban és Portu-
gáliában) (nyilatkozat és kapcsolódó vita)

A Bizottság nyilatkozata: A közelmúlt környezeti katasztrófái (tűzvészek Spanyolországban és Portugáliában)

Margot Wallström (Bizottság) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: María Esther Herranz García, PPE-DE, és María Isabel Salinas García, PSE.

ELNÖKSÉG: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Alelnök

Felszólal: David Hammerstein Mintz, Verts/ALE, Ilda Figueiredo, GUE/NGL, Carlos Coelho, Jamila Madeira,
Cristina Gutiérrez-Cortines, Rosa Miguélez Ramos, Kader Arif és Margot Wallström

A vitát berekesztik.

17. Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) (szóbeli választ igénylő kérdés
vitával)

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Paolo Costa, a TRAN bizottság nevében a Nemzetközi Polgári Repü-
lési Szervezet (ICAO) Közgyűlésének üléséről (B6-0013/2004).

Paolo Costa kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.
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