
10. Napirend

Felszólal: Jaime Mayor Oreja, aki kéri, hogy a Parlament ítélje el a ma reggel Madridban autóba rejtett
pokolgéppel elkövetett merényletet, amely nem járt halálos áldozatokkal (az elnök megállapítja, hogy a
Parlament tapsával kifejezte egyetértését).

Az ügyrendet megállapították (2005. 05. 09-i jegyzőkönyv, 12. pont), és korrigendumot osztottak ki a napi-
rendhez (PE 357.268/OJ/COR), melyhez az alábbi változtatást javasolják:

Szerda

– A Claude Moraes-jelentést – A6-0140/2005: A kisebbségek védelme és a megkülönböztetés elleni poli-
tikák, leveszik a napirendről.

Felszólal: Hannes Swoboda, PSE, aki kéri egyrészt, hogy a jogalkotási jelentések (mint amilyen a napirendről
levett Peter Skinner-jelentés – A6-0146/2005) fordítása a jövőben elsőbbséget élvezzen, másrészt, hogy a
szóban forgó jelentést vegyék fel a következő ülés napirendjére (az elnök erre ígéretet tesz), Claude Moraes,
aki egyetért Hannes Swoboda észrevételeivel, mivel saját, A6-0140/2005 jelentésével ugyanez történt, és
kéri, hogy azt vitassák meg és bocsássák szavazásra a következő ülés folyamán (az elnök azt válaszolja,
hogy ez így fog történni), Peter Skinner jelentésének visszavonásáról, Pervenche Berès (az ECON bizottság
elnöke), aki tiltakozik a napirend ezen visszavonások miatti megbolygatása ellen (az elnök ezt tudomásul
veszi) és Sarah Ludford, aki biztosítékot kér arra vonatkozóan, hogy nem lesz probléma a légi közlekedéssel
a következő strasbourgi ülés végén.

A napirendet megállapították.

11. Bizalmatlansági indítvány (vita)

Bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság ellen (B6-0318/2005) (az aláírók listája: lásd a 2005. 05. 12-i
jegyzőkönyv mellékletét).

Megerősítik aláírásukat:

Alyn Smith, Věra Flasarová, Jiří Maštálka, Esko Seppänen és Daniel Strož.

Visszavonják aláírásukat:

John Attard-Montalto, Umberto Guidoni, Helmuth Markov, Miguel Portas, Feleknas Uca, Karin Resetarits,
Paul Verges és Gabriele Zimmer.

Az elnök közli, hogy megvan a bizalmatlansági indítvány benyújtásához az Eljárási Szabályzat 100. cikkének
(1) bekezdése szerint szükséges számú aláírás.

Felszólal: Nigel Farage, aki előterjeszti a bizalmatlansági indítványt, és Roger Helmer, aki az Eljárási Szabály-
zat 141. cikkének (4) bekezdése alapján kérdést tesz fel a felszólalónak, aki arra válaszol.

Felszólal: José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke), Hans-Gert Poettering, PPE-DE, Martin Schulz, PSE,
Graham Watson, ALDE, Monica Frassoni, Verts/ALE, Miguel Portas, GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, IND/DEM,
Brian Crowley, UEN, Hans-Peter Martin, független, José Manuel Barroso és Jens-Peter Bonde, aki José Manuel
Barroso felszólalására reagál (az elnök elveszi tőle a szót).

A vitát berekesztik.

Szavazás:2005. 06. 08-i jegyzőkönyv, 6.1. pont.
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