
11. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Kiosztották a Bizottság közleményét a Parlament által a 2006. júliusi ülésszakon elfogadott, állásfoglalásra
irányuló indítványokkal kapcsolatos további teendőkről, valamint a 2006. II. üléshét két hiányzó dokumen-
tumát (2006.10.13-i levél, SG G/1 JM/ak D(2006) 9753 – SP(2006)3874, SP(2006)3874/2, SP(2006)
3874/3, SP(2006)3874/4 és SP(2006)3874/5) dokumentumok).

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

A 47, 48/2006 sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az Eljárási
Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében tárgytalanok.

13. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az Eljárási Szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

– javaslat a Tanács rendeletére a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról
szóló 2004/639/EK tanácsi rendelet módosításáról.

A sürgősség indokolása:

A sürgősséget az indokolja, hogy a flotta felújítására és korszerűsítésére szolgáló állami támogatások nyújtá-
sának általános feltételei alóli kivételek érvényességi időtartamait 2006. december 31-ig, illetve 2008 decem-
ber 31-ig meg kell hosszabbítani.

A Parlament a következő ülés kezdetén határoz a sürgősségi eljárásról.

Kiosztották az októberi II üléshét (PE 378.419/PDOJ) plenáris üléseinek végleges napirendtervezetét. Módo-
sítására a következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2006.10.23–2006.10.26.

Hétfő

– nincs javasolt változtatás

Kedd

– a PPE-DE képviselőcsoport kérelme a Carlos Coelho-jelentésekre A6-0353/2006, A6-0354/2006 –

A6-0355/2006 (az előzetes napirendtervezet 4., 5. és 3. pontja) vonatkozó szavazás időpontjának szerdára
történő áthelyezésére.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Szerda

– Az elnök a képviselőcsoportok egyetértésével javasolja a délutáni viták 18 óráig történő kiterjesztését.
A Tanácshoz intézett kérdések órájára tehát 18 és 19 óra között kerül sor.

A Parlament elfogadja a javaslatot.

Felszólal Philip Bushill-Matthews, aki kifogásolja a kérdések órájának megrövidítését.

Felszólal Toine Manders, aki magyarázatot kér arra, hogy az Elnökök Értekezlete miért törölte a napirend-
tervezetből a belső piacon folytatott sportfogadásra és szerencsejátékokra vonatkozó, szóbeli választ igénylő
kérdést, az IMCO bizottság nevében, Malcolm Harbour, aki csatlakozik az előtte szólóhoz, Robert Goebbels,
aki pontosítja, hogy ő maga kérte, a PSE képviselőcsoport nevében, hogy ezt a kérdést tegyék át a következő
ülésre, és ezt a kérését az Elnökök Értekezlete jóváhagyta, valamint Malcolm Harbour, aki helyesnek tartotta
volna, ha az illetékes bizottságot megkérdezték vagy legalább tájékoztatták volna erről a törlésről (az elnök
azt válaszolja, hogy a képviselőcsoportok elnökeinek tájékoztatniuk kell tagjaikat az Elnökök Értekezlete
által hozott határozatokról).
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