
6. Napirend

Az elnök bejelenti, hogy a Tanács 19.30 órakor lesz jelen a 2006.05.17-i kérdések óráján.

Bejelenti továbbá, hogy Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) jelen lesz, hogy válaszoljon a Délkelet-Európa
részére megalakítandó Energiaközösséget létrehozó szerződésről szóló szóbeli választ igénylő kérdésre. Ezért
a következőket javasolja:

– (vegyék fel első pontként 21.00 órára a Délkelet-Európa számára megalakítandó Energiaközösséget létre-
hozó szerződésről szóló közös vitát a napirend 63. és 64. pontja);

– (közvetlenül ezután foglalkozzanak a Bizottság éves politikai stratégiájáról szóló James Elles-jelentéssel
(A6-0154/2006) a napirend 19. pontja).

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.
*
* *
2006.05.15-i ülésén a Költségvetési Bizottság elfogadta az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó
2/2006. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló Giovanni Pittella-jelentést – III. szakasz – Bizottság
(08513/2006 – C6-0127/2006 – 2006/2098(BUD)) (A6-0181/2006).

A jelentést ennélfogva 2006.05.18-án 12.00 órakor bocsátják szavazásra az Eljárási Szabályzat 131. cikkének
megfelelően.

7. A képviselőcsoportok tagjai

Giulietto Chiesa csatlakozott a PSE képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2006.5.15.

8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyző-
könyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

8.1. A rizsre vonatkozó behozatali szabályok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke)
(szavazás)

Jelentés az 1785/2003/EK rendeletnek a rizsre vonatkozó behozatali szabályok tekintetében történő módosí-
tásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0098 – C6-0085/2006 – 2006/0028(CNS)]
– Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Joseph Daul (A6-0142/2006).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET
Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0186)

8.2. A rostlen és a rostkender feldolgozásához nyújtott támogatás * (az Eljárási
Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az 1673/2000/EK rendeletnek a rostlen és a rostkender feldolgozásához nyújtott támogatás tekinte-
tében, valamint az 1782/2003/EK rendeletnek az egységes támogatási rendszer keretében támogatható
kender tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0125 –

C6-0119/2006 – 2006/0043(CNS)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Joseph Daul (A6-0145/2006).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET
Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0187)
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