
Az illetékes olasz hatóságok bejelentették a következő személyek 2006.05.08-i hatállyal parlamenti képvise-
lővé való kinevezését:

Emma Bonino helyére Marco Cappato;
Armando Dionisi helyére Carlo Casini;
Fausto Bertinotti helyére Corrado Gabriele;
Enrico Letta helyére Donata Gottardi;
Massimo D'Alema helyére Andrea Losco;
Antonio Di Pietro helyére Achille Occhetto;
Lorenzo Cesa helyére Aldo Patriciello;
Pier Luigi Bersani helyére Gianluca Susta;
Paolo Cirino Pomicino helyére Armando Veneto;
Giovanni Procacci helyére Donato Tommaso Veraldi.

Josep Borrell Fontelles (elnök) felhívja a figyelmet az Eljárási Szabályzat 3. cikke (5) bekezdésének
rendelkezéseire.

7. A képviselőcsoportok tagjai

Paweł Bartłomiej Piskorski a független képviselők között foglal helyet 2006.05.01-től kezdődően.

Az IND/DEM képviselőcsoport társelnökei közlik, hogy Mario Borghezio, Umberto Bossi, Matteo Salvini és
Francesco Enrico Speroni már nem tagjai az IND/DEM képviselőcsoportjának, hanem 2006.04.27-től kezdő-
dően a független képviselők között foglalnak helyet.

8. Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására

Gabriele Albertini parlamenti mentelmi jogának a milánói bíróságon folyó, 8629/05 R.G. számú büntetőel-
járás keretében történő fenntartására irányuló kérelmet juttatott el az elnöknek.

A kérelmet az Eljárási Szabályzat 6. cikke (3) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI
bizottsághoz utalták.

9. Nyilatkozat pénzügyi érdekeltségekről

Képviselők, akik még nem nyújtották be a pénzügyi érdekeltségeikre vonatkozó, 2005-ös évre szóló nyilat-
kozatot az Eljárási Szabályzat I. melléklete 2. cikke (5) bekezdésének megfelelően:

Karsten Friedrich Hoppenstedt és Roger Knapman.

10. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentum hitelesített másolatát továbbította:

– Megállapodás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légiközlekedési szolgáltatások egyes
kérdéseiről.

11. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktu-
sokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

– az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás)
(3680/4/2005 – C6-0149/2006 – 2001/0004(COD))
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– az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használa-
táért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról (3682/9/2005 – C6-0147/2006 –

2003/0175(COD))

– az Európai Parlament és a Tanács rendelete egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról (3604/2/2006 –

C6-0145/2006 – 2003/0189A(COD))

– az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő
kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (3605/2/2006 – C6-0146/2006 –

2003/0189B(COD))

– az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő
kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről
(3674/3/2005 – C6-0150/2006 – 2004/0258(COD))

– az Európai Parlament és a Tanács irányelve az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók
jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a
84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (3667/5/2005 – C6-0148/2006 –

2004/0065(COD))

– az Európai Parlament és a Tanács határozata az „Esélyegyenlőség mindenki számára” európai évéről
(2007) – az igazságos társadalom irányában (3676/2/2005 – C6-0151/2006 – 2005/0107(COD)).

12. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Felszólal: Hans-Peter Martin.

Kiosztották a májusi I. és II. (PE 373.210/PDOJ) plenáris ülés végleges napirendtervezetét. Módosítására a
következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2006.5.15.-2006.5.18.

hétfő

– nincs javasolt változtatás

kedd

– a GUE/NGL képviselőcsoport kéri, hogy a Tobias Pflüger mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kére-
lemről szóló, a keddi szavazások óráján szereplő (a végleges napirendtervezet 2. pontja) Speroni-jelentést
(A6-0156/2006) utalják vissza a bizottságba.

Felszólal: Sylvia-Yvonne Kaufmann, aki megindokolja a kérelmet.

Felszólal: a kérelemmel kapcsolatban Klaus-Heiner Lehne, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin
Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az Elnökök Értekezlete a továbbiakban ne foglal-
kozzon a parlamenti mentelmi joggal kapcsolatos ügyekkel, melyeket kizárólag a plenáris ülés és a JURI
bizottság számára kell fenntartani, Daniel Marc Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és
Martin Schulz.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (72 mellette, 102 ellene, 50 tartózkodás).

– A PSE képviselőcsoport kéri, hogy halasszák el szerdára az árufuvarozási rendszer környezeti teljesítmé-
nyének javításáról („Marco Polo II.”) szóló Rack-jelentésről (A6-0408/2005) szóló szavazást (a végleges
napirendtervezet 11. pontja).

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

szerda

Mivel a Tanács soros elnöke tudatta, hogy 19.00 órától nem tud jelen lenni az ülésen, a Tanácshoz intézett
kérdések óráját egy órásra rövidítették le.

Felszólal: e bejelentés ellen szót emelve Martin Schulz, Giles Chichester, Hans-Gert Poettering és Hans-Peter
Martin (az elnök jelzi, hogy eljuttatja ezeket az észrevételeket a Tanácsnak).
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