
– A DEC 08/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(SEC(2008)0298 – C6-0158/2008 – 2008/2087(GBD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– A DEC 09/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(SEC(2008)0409 – C6-0159/2008 – 2008/2088(GBD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat a Tanács határozatára az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló,
1991-ben aláírt espoo-i ENSZ/EGB egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról
szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról (COM(2008)0132 –

C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

4. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – Az uniós fellépés lehető-
ségei (Zöld könyv) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0013/2008) tesz fel: Guido Sacconi, az éghajlatváltozással foglalkozó
ideiglenes bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – az
uniós fellépés lehetőségei” című Zöld könyvről (COM(2007)0354) (B6-0014/2008)

Guido Sacconi kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Stavros Dimas (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal Jerzy Buzek, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Katerina Batzeli, a PSE képviselőcsoport nevében,
Vittorio Prodi, az ALDE képviselőcsoport nevében, Bogdan Pęk, az UEN képviselőcsoport nevében, Rebecca
Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Umberto Guidoni, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Johannes Blokland, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, független, Marian-Jean Marinescu,
Riitta Myller, Lena Ek, Leopold Józef Rutowicz, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Graham Booth,
Jana Bobošíková, Agnes Schierhuber, Silvia-Adriana Ţicău, Anne Laperrouze, Dimitrios Papadimoulis, Kathy
Sinnott és Koenraad Dillen.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS

alelnök

Felszólal Antonio López-Istúriz White, Dorette Corbey, Jens Holm, Christine De Veyrac, Matthias Groote,
Mairead McGuinness, María Sornosa Martínez, Lambert van Nistelrooij, Justas Vincas Paleckis, Ari Vatanen
és Cristina Gutiérrez-Cortines.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint Zita Pleštinská, Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Anni
Podimata és Miloslav Ransdorf.

Felszólal Stavros Dimas.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra
irányuló indítvány:

– Guido Sacconi, az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság nevében az „Alkalmazkodás az
éghajlatváltozáshoz Európában – Az uniós fellépés lehetőségei” című bizottsági Zöld könyvről
(COM(2007)0354) (B6-0131/2008).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.04.10-i jegyzőkönyv, 11.5. pont.

(Az ülést 10.45-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 11.00-kor folytatják.)
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ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

5. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Heinz Kindermann közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

6. Az utcai hajléktalanság felszámolásáról (írásbeli nyilatkozat)

A Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta és Jean Marie Beaupuy képviselők
által benyújtott 0111/2007. számú, az utcai hajléktalanság felszámolásáról szóló írásbeli nyilatkozat meg-
kapta a Parlament összes képviselője többségének aláírását, így azt az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) be-
kezdésének megfelelően továbbítják a címzettekhez, és az aláírók nevének feltüntetésével közzéteszik a
2008.04.22-i ülésen elfogadott szövegek között.

7. Az Eljárási Szabályzat értelmezése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 201. cikkének (3) bekezdése értelmében tájékoztatja a Parlamentet az Eljárási
Szabályzat 116. cikkének az ezen rendelkezés alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi
Bizottság által adott értelmezéséről.

Az írásbeli nyilatkozatok tartalma nem lépheti át egy nyilatkozat kereteit, és különösen nem foglalhat
magában határozatot olyan ügyekben, amelyeknek elfogadására konkrét eljárásokat és hatásköröket álla-
pít meg az Eljárási Szabályzat.

Amennyiben ezen értelmezés ellen nem emel szót valamely képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő (az
Eljárási Szabályzat 201. cikkének (4) bekezdése) a jelen ülés jegyzőkönyvének elfogadása előtt, úgy az elfo-
gadottnak minősül. Ellenkező esetben az értelmezés szavazásra bocsátandó a plenáris ülésen.

8. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a
Tanács következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadá-
sához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács által 2008. április 7-én elfogadott közös álláspont egy a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (06920/3/2008 – C6-0160/2008 –

2006/0278(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2008.04.11.

9. Szavazások órája

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

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak
rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.
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