
– A Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatokért illetékes bizottság: Aloyzas Sakalas már nem tag

– A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Achille Occhetto helyére Poul Nyrup Ras-
mussen

– A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Nicola Zingaretti
helyére Achille Occhetto

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfo-
gadásáig.

13. A képviselőcsoportok tagjai

Dumitru Gheorghe Mircea Coşea 2007.03.12-ével csatlakozott az ITS képviselőcsoporthoz.

14. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

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

– az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra
(INSPIRE) kialakításáról (3685/12/2006 – C6-0087/2007 – 2004/0175(COD)).

15. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a márciusi I. és II. (PE 385.050/PDOJ) plenáris ülés végleges napirendtervezetét. Módosítására a
következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2007.03.12–2007.03.15.

Hétfő

– a PSE képviselőcsoport kérelme, amely szerint a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokra vonat-
kozó közösségi fellépéssel kapcsolatos szóbeli választ igénylő kérdést (O-0001/2007 – B6-0013/2007)
(az Előzetes Napirendtervezet 81. pontja) ne kövesse állásfoglalási indítványok benyújtása.

Felszólal Robert Goebbels, a PSE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Evelyne Gebhardt és
John Bowis, a PPE-DE képviselőcsoport nevében.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (61 mellette, 135 ellene, 6 tartózkodás).

Kedd

– a PSE képviselőcsoport kérelme, amely szerint a „Biotechnológia: távlatok és kihívások Európa mező-
gazdasága előtt” című Kyösti Virrankoski-jelentést (A6-0032/2007) (az Előzetes Napirendtervezet 13. pontja)
utalják vissza bizottsági vizsgálatra

Felszólal Marc Tarabella, a PSE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Kyösti Virrankoski,
előadó.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.
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– a PPE-DE képviselőcsoport kérelme, amely szerint a Máltán folytatott illegális madárvadászattal kapcso-
latos szóbeli választ igénylő kérdést (O-0013/2007 – B6-0015/2007) (az Előzetes Napirendtervezet
94. pontja) ne kövesse állásfoglalási indítványok benyújtása.

Felszólal Simon Busuttil, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, David Casa és
Monica Frassoni, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (89 mellette, 129 ellene, 5 tartózkodás).

Szerda

– a Tanács soros elnökségének kérelme, amely szerint a Berlinnel kapcsolatos tanácsi és bizottsági nyilat-
kozatokat (az Előzetes Napirendtervezet 35. pontja) az Európai Tanács (2007. március 8–9-i) üléséről szóló
tanácsi jelentés és bizottsági nyilatkozat (az Előzetes Napirendtervezet 36. pontja) után tárgyalják.

Felszólal Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Csütörtök

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

– a PPE-DE képviselőcsoport kérelme, amely szerint a „Nigéria” című napirendi pont (az Előzetes Napirend-
tervezet 88. pontja) helyett a „Feminista emberjogi harcosok bebörtönzése Iránban” című napirendi pon-
tot tárgyalják.

Felszólal Michael Gahler, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérdést, és Hannes Swoboda, a
PSE képviselőcsoport nevében.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (87 mellette, 105 ellene, 4 tartózkodás).

Ülések: 2007.03.28. és 2007.03.29.

Módosító javaslatot nem tettek.

Az ügyrendet megállapították.

16. 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:

Manolis Mavrommatis, Gary Titley, Schmitt Pál, Claude Turmes, Margarita Starkevičiūtė, Eoin Ryan, Gay
Mitchell, Kósáné Kovács Magda, Gál Kinga, Willy Meyer Pleite, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Teresa
Riera Madurell, Olajos Péter, Libor Rouček, Ioannis Gklavakis, Gerard Batten, Jim Allister és Mirosław
Mariusz Piotrowski.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

alelnök

17. Általános érdekű szociális szolgáltatások az Európai Unióban (vita)

Jelentés, amelynek tárgya általános érdekű szociális szolgáltatások az Európai Unióban (2006/2134(INI)) –
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Joel Hasse Ferreira (A6-0057/2007)

Joel Hasse Ferreira előterjeszti a jelentést.

Felszólal Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).
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