
4. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A 2, 3, 4/2006 sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az Eljárási
Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében érvénytelenek.

5. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 02a./2006. számú előirányzat-átcsoporto-
sításra irányuló javaslatát (C6-0098/2006 – SEC(2006)0346).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után a bizottság részben jóváhagyta az átcsoportosítást, a 2002.
június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

*
* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 06/2006. számú előirányzat-átcsoportosí-
tásra irányuló javaslatát (C6-0088/2006 – SEC(2006)0243).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a
2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

6. A Parlament tagjai

Az illetékes román hatóságok közölték Silvia Adriana Ticău kinevezését – Şerban Nicolae helyére – megfi-
gyelőként az Európai Parlamenthez, 2006. április 4-i hatállyal.

7. Egy küldöttség elnevezése

Az Elnökök Értekezlete a 2006. április 6-i ülésén aláírta az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős kül-
döttség kérelmét, amely szerint a küldöttség elnevezését változtassák „az Iráni Iszlám Köztársasággal fenn-
tartott kapcsolatokért felelős küldöttség” elnevezésre.

Felszólal Paulo Casaca, aki a kérelemmel szemben foglal állást, és Georgios Karatzaferis.

Az elnök megállapítja, hogy a kérelemmel szembeni állásfoglalás miatt a kérelmet holnap 11-kor a Szavazá-
sok órájának első pontjaként szavazásra bocsátják.

8. Napirend

Az ügyrendet megállapították (2006.04.03-i jegyzőkönyv, 7. pont és 2006.04.06-i jegyzőkönyv, 10. pont), és
korrigendumot osztottak ki a napirendhez (PE 371.581/OJ/COR), amelyhez az alábbi változtatásokat java-
solják:

– (a Palesztin Nemzeti Hatóságnak nyújtott támogatás felfüggesztésére vonatkozó tanácsi és bizottsági
nyilatkozatokról folytatandó vitát (a napirend 116. pontja) a napirendben szereplő utalással ellentétben
nem zárják majd le állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával…

Felszólal Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki megkérdezi, hogy ki döntött a
napirend ezen módosításáról (az elnök azt válaszolja, hogy a képviselőcsoportok főtitkárai megállapodásra
jutottak ebben a kérdésben), Francis Wurtz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a PSE
képviselőcsoport nevében, Hans-Gert Poettering, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit,
aki ragaszkodik hozzá, hogy a Parlament plenáris ülésen döntsön a módosító javaslatról, és Graham Watson,
az ALDE képviselőcsoport nevében.

Az elnök pontosítja, hogy a képviselőcsoportok főtitkárainak javaslatát az Elnökök Értekezletének legutóbbi
ülését követően terjesztették be, a nevezett Értekezlet ezért nem dönthetett róla.

A Parlament elfogadja a fentnevezett javaslatot.

A napirendet megállapították.
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