
3) a képviselők:

3.1) ajánlásra irányuló javaslatok (az Eljárási Szabályzat 114. cikke):

– Joseph Daul, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Laima Liucija Andrikienė, a PPE-DE kép-
viselőcsoport nevében, Adam Bielan, az UEN képviselőcsoport nevében, Gintaras
Didžiokas, az UEN képviselőcsoport nevében, Michael Gahler, a PPE-DE képviselőcsoport
nevében, Marian-Jean Marinescu, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini,
az UEN képviselőcsoport nevében, João de Deus Pinheiro, a PPE-DE képviselőcsoport nevé-
ben, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jacek
Saryusz-Wolski, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a PPE-DE képviselő-
csoport nevében és Inese Vaidere, az UEN képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett
ajánlásra irányuló javaslat az 1932–33-as szándékosan keltett ukrajnai éhínségnek, a Holo-
domornak az ukrán nemzet elleni genocídiumként történő elismerése (B6-0480/2007)
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFET

11. Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A következő képviselők nyújtottak be írásbeli nyilatkozatot nyilvántartásba vétel céljából (az Eljárási Szabály-
zat 116. cikke):

– Urszula Krupa és Witold Tomczak, a demokrácia tiszteletben tartásáról Európában (0103/2007),

– Tomáš Zatloukal, a Cseh Köztársaságban fekvő Kroměříž város Kastély- és Virágoskertjéről
(0104/2007),

– Andreas Mölzer, a mecsetek építéséről (0105/2007),

– Koenraad Dillen, Philip Claeys és Frank Vanhecke, Hollandiában a belga határnál belga és francia drog-
felhasználók számára droghajók és coffeeshopok felállításáról (0106/2007),

– Philip Claeys, Frank Vanhecke és Koenraad Dillen, a Halki szigetén található ortodox kolostor török
hatóságok általi részleges lerombolásáról (0107/2007).

12. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2007. novemberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 397.687/PDOJ). Módosítá-
sára a következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2007.11.28. és 2007.11.29.

Felszólal Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, képviselőcsoportjának a gazdasági partnerségi
megállapodásokkal kapcsolatos kérelméről (lásd lenn, a „szerda” cím alatt).

Az elnök az alábbi módosításokat javasolja:

– a közösségi vasutakról szóló közös vitára (a végleges napirendtervezet 71., 72. és 73. pontja) a Ruth
Hieronymi által második olvasatra benyújtott, a televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó
egyes tagállami rendelkezések összehangolásáról szóló ajánlásról folytatandó vita előtt kerüljön sor
(A6-0442/2007) (a végleges napirendtervezet 69. pontja);

– a közösségi vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló Josu Ortuondo Larrea-jelentést
(A6-0345/2007) (a végleges napirendtervezet 72. pontja) a következő strasbourgi ülésen bocsássák majd
szavazásra;
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– az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló
1605/2002/EK, EURATOM rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelettervezetről szóló Jo Leinen-
jelentést (A6-0465/2007) az Eljárási Szabályzat 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban fogadják el,
és vegyék fel a csütörtöki szavazások órájára;

– a veszélyes anyagok kiviteléről és behozataláról szóló Johannes Blokland-jelentést (A6-0406/2007)
(a végleges napirendtervezet 108. pontja) tegyék át a januári ülésre;

– mivel a szerzői jogok határokon átnyúló kollektív kezelésére vonatkozóan (a végleges napirendtervezet
115. pontja) egyetlen állásfoglalásra irányuló indítványt sem nyújtottak be, ezt a pontot vegyék le a
szavazások órájáról.

A Parlament jóváhagyja a fenti öt javaslatot.

Szerda

– a PSE képviselőcsoport kérelme, amely szerint a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló bizott-
sági nyilatkozatról folytatott vita lezárásaképpen benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványokra vonat-
kozó szavazást (a végleges napirendtervezet 122. pontja) tegyék át a decemberi ülésre;

Felszólal João de Deus Pinheiro, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Helmuth Markov, a GUE/NGL képvi-
selőcsoport nevében, és Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A benyújtási határidőket ennek megfelelően a következőképpen meghosszabbítják:

Állásfoglalásra irányuló indítványok: 2007.12.05., szerda, 18.00.

Módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítványok: 2007.12.10., hétfő, 19.00.

A szavazásra 2007.12.12-én, szerdán 12.00-kor kerül sor.

– a PPE-DE képviselőcsoport kérelme, amely szerint a venezuelai népszavazásról szóló bizottsági nyilat-
kozatról folytatott vitát (a végleges napirendtervezet 130. pontja) állásfoglalásra irányuló indítványok
benyújtásával zárják le.

Felszólal Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, és João de Deus Pinheiro, a PPE-DE képviselőcso-
port nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Csütörtök

– módosító javaslat nincs;

Az ügyrendet megállapították.

13. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az afganisztáni parlament küldöttségét, amelynek tagjai a hivatalos
galérián foglaltak helyet.

*
* *

Felszólal Hegyi Gyula, aki kéri, hogy indítsanak vizsgálatot az azbesztnek a Parlament épületeiben való
jelenlétére vonatkozóan (az elnök kéri, hogy hagyatkozzék a főtitkár e tárgyban kibocsátott közleményére).
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