
Az ülés időpontja: 2005. 05. 12.

Európai jövője 60 évvel a második világháború után – B6-0290/2005

– (1) bekezdés, 2. rész
mellette: Antonio López-Istúriz White

– állásfoglalás (egészében)
ellene: Jeffrey Titford

Roberto Musacchio közli, hogy nem akart részt venni az ezen állásfoglalásról folytatott szavazáson, és
hogy az (1) bekezdésre adott ellenszavazata tévedés volt.

Luis Herrero-Tejedor-jelentés – A6-0111/2005

– 12. módosítás
ellene: Vittorio Agnoletto

Anna Elzbieta Fotyga közli, hogy jelen volt a 2005. 05. 11-i és 12-i ülésen, neve azonban nem szerepel a
jelenléti íven.

Den Dover közli, hogy a 2005. 05. 11-i ülésen tévedésből Avril Doyle nevénél írta alá a jelenléti ívet.

*
* *

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

3. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Naomi Blumenthal asszony, az Európai Parlamenttel fenntartott
kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke által vezetett, a knesszetből érkezett küldöttséget, melynek tagjai a
hivatalos galérián foglaltak helyet.

4. Az Elnökség nyilatkozata

Az elnök bejelenti, hogy az elmúlt héten két képviselőt feltartóztattak a havannai repülőtéren és nem enged-
ték őket belépni Kubába, ahol a kubai civil társadalom előmozdítását célzó találkozón vettek volna részt.
Kifejti, hogy bár ezen képviselők nem hivatalos küldöttség tagjai voltak, mindazonáltal – csatlakozva a
Tanácshoz és a Bizottsághoz – elítéli a történteket. Hozzáfűzi, hogy Oswaldo Payá, a Szaharov-díj
2002. évi kitüntetettje a szóban forgó találkozót bíráló véleményt adott ki, melyben a találkozót rászedésnek
minősíti, és felkéri a képviselőket, hogy a lehető legjobban tájékozódjanak azon rendezvényekről, amelyeken
részt kívánnak venni.

5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:
– * Jelentés az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos

kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2004)0829 – C6-0011/2005 – 2004/0289(CNS)) – Közlekedési és Idegenforgalmi
Bizottság.
Előadó: Costa Paolo (A6-0100/2005).

– Jelentés a biztonságpolitikai kutatásról: a további lépések (COM(2004)0590 –

2004/2171(INI)) – Külügyi Bizottság.
Előadó: Klich Bogdan (A6-0103/2005).
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