
– 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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csütörtök

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (az Eljárási Szabályzat
115. cikke)

– Az ALDE képviselőcsoport kéri, hogy egészítsék ki egy Tajvannal foglalkozó ponttal az emberi jogok, a
demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről folytatott vitát.

Felszólal: Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

Felszólal: a kérelemmel kapcsolatban Francis Wurtz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Astrid Lulling,
a PPE-DE képviselőcsoport nevében.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Ülések: 2006.5.31. és 2006.6.01.

– nincs javasolt változtatás

Az ügyrendet megállapították.

13. Ünnepélyes ülés – Bolívia

A Parlament 17.30 óra és 18.05 óra között Juan Evo Morales Ayma, a Bolíviai Köztársaság elnökének látoga-
tása alkalmából ünnepi ülést tart.

ELNÖKÖL: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

alelnök

14. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

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

Vytautas Landsbergis, Maria Badia I Cutchet, Eugenijus Gentvilas, Milan Horáček, Bairbre de Brún, Georgios
Karatzaferis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ryszard Czarnecki, Mairead McGuinness, Katerina Batzeli, Diana
Wallis, Erik Meijer, Urszula Krupa, Carlos José Iturgaiz Angulo, Magda Kósáné Kovács, Martine Roure, Brian
Crowley, Pedro Guerreiro, Thomas Wise, Alexander Stubb, Antolín Sánchez Presedo, Arūnas Degutis,
Kyriacos Triantaphyllides, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Karin Scheele, Hélène Flautre, James Nicholson,
Jörg Leichtfried, Czesław Adam Siekierski, Ana Maria Gomes és Margrietus van den Berg.

15. A jogalkotónál folyamatban lévő jogalkotási javaslatok átvizsgálásának
eredménye (vita)

Jelentés a jogalkotónál folyamatban lévő jogalkotási javaslatok átvizsgálásának eredményéről
[2005/2214(INI)] – Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0143/2006).

Sylvia-Yvonne Kaufmann előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Maria Berger (a JURI bizottság véleményének előadója), Alexander Stubb, a PPE-DE képviselő-
csoport nevében, Richard Corbett, a PSE képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az IND/DEM képviselő-
csoport nevében, Jo Leinen és Genowefa Grabowska.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.05.16-i jegyzőkönyv 10.3. pont.
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