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Elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.05-kor nyitják meg.

Felszólaltak:

— Sarah Ludford, hivatkozva a Tanács által 2004. április 29-én aláírt két jogalkotási aktusra, amelyet a
Tanács a Parlament véleménye nélkül írt alá azon a címen, hogy a Parlament a kötelező határidőt nem
tartotta be, jelzi, hogy hasonlóképpen határidőt határoztak meg az Európai Közösségek és az Amerikai
Egyesült Államok közötti, a PNR adatok légiszállítók általi kezeléséről és az Egyesült Államok Belbiz-
tonsági Minisztériumának Vám és Határvédelmi Hivatához való továbbításáról szóló egyezményre
vonatkozó tanácsi határozati javaslat [COM(2004) 190 — C5-0162/2004 — 2004/0064(CNS)] tekinte-
tében is, melynek sürgősségi eljárását tegnap a Parlament elutasította. (2004. 05. 04-i jegyzőkönyv
7. pont). Arra kéri az elnököt, hogy hivatalos formában kérje fel a Tanácsot és a Bizottságot, hogy
utóbbiak ne hozzanak döntést, mielőtt a Bíróság állást foglalna az ügyben.

— Johanna L.A. Boogerd-Quaak (a kérdés előadója) támogatja az előtte szólót, valamint hozzáteszi, hogy
levelet küldött a JURI bizottság elnökének, Giuseppe Gargani úrnak, azért, hogy ismét felhívja figyelmét
a 2004. április 6-i döntésben meghatározott eljárásra, és hogy továbbítani fogja ezt a levelet az elnök-
nek abból a célból, hogy ha a Tanács az aktust aláírná, úgy kerüljön sor egy másik eljárás megindítására.

(Az elnök vállalja, hogy ismerteti a többi intézménnyel a Parlament aggodalmát.);

— Roy Perry a JURI bizottság elnöke által az elnökhöz címzett és a Lloyd's ellen folyó üggyel kapcsolatban
a Bizottság elleni ajánlás tárgyában született levélről. (Az elnök jelzi, hogy kapcsolatba lép majd Giu-
seppe Gargani úrral, és hogy Roy Perry részére másolatban megküldi a felek közti levelezést);

— Robert Goebbels, aki visszatér az elnök tegnap tett bejelentésére az írásbeli nyilatkozatok, írásbeli kér-
dések és függőben lévő szóbeli kérdéseknek az Eljárási Szabályzat 185. cikkére alapozott tárgytalansá-
gával kapcsolatban (2004. 05. 04-i jegyzőkönyv 6. pont); az említett cikk harmadik bekezdésére alapozva
megkérdőjelezi e határozatot (E rendelkezéseket határozatot nem igénylő petíciókra vagy közleményekre
nem kell alkalmazni.).

(Az elnök válaszol, hogy e bejelentést a megbízatási idők végének precedensei alapján tette, de tekintet-
tel Robert Goebbels érvelésének megalapozottságára, felkéri majd a Tanácsot és a Bizottságot, hogy
adjanak választ a szóban forgó kérdésekre, ez ügyben ezen eljárás új precedenst képez majd).

2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

— Javaslat előirányzatok átcsoportosítására DEC9/2004 — Bizottság — Az Európai Unió 2004. költ-
ségvetési évre vonatkozó általános költségvetésének 21., 22., 27. címe (SEC(2004) 465 —

C5-0193/2004 — 2004/2032(GBD))
felelős bizottság: BUDG
jogalap: EKSz 274. cikke
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