
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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– a Verts/ALE képviselőcsoport azon kérelme, hogy a napirendre (állásfoglalásra irányuló indítványok
benyújtásával) vegyék fel a Bizottság egy nyilatkozatát, amelynek tárgya a nukleáris biztonság, a fors-
marki atomreaktorokkal kapcsolatos folyamatos problémák fényében.

Felszólal Claude Turmes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Francesco Enrico
Speroni és Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Felszólal Claude Turmes és Giles Chichester az eljárásról.

Csütörtök

– nincs javasolt változtatás

*
* *

Az ügyrendet megállapították.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS

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, Kósáné Kovács Magda, Graham Watson, Claude Turmes, Kyriacos Triantaphyllides,
Janusz Wojciechowski, Georgios Karatzaferis, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Tabajdi Csaba Sándor,
Sarah Ludford, Willy Meyer Pleite, Gerard Batten, Jim Higgins, Yannick Vaugrenard, Georgios Papastamkos,
Marie-Noëlle Lienemann, Gyürk András, Panagiotis Beglitis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Renate
Sommer, Diamanto Manolakou, Ioannis Gklavakis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon,
Mairead McGuinness, Toomas Savi, Jacky Henin, Jörg Leichtfried, Marianne Mikko, Andrzej Jan Szejna,
Czesław Adam Siekierski, Marios Matsakis, Duka-Zólyomi Árpád és Laima Liucija Andrikienė.

ELNÖKÖL: Ingo FRIEDRICH

alelnök

15. Rendelet a SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról ***I –

Határozat a SIS II létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról * – A jár-
művek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező szolgálatok-
nak a II. Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférése ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a Schengeni Információs
Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról [COM(2005)0236
– C6-0174/2005 – 2005/0106(COD)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Carlos Coelho (A6-0355/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a Schengeni Információs Rendszer második generá-
ciójának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról [COM(2005)0230 – C6-0301/2005 –

2005/0103(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Carlos Coelho (A6-0353/2006)
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