
Az elnök tudomásul veszi e döntést, és – miután emlékeztet az EK-Szerződés 214. cikkében előírt rendelke-
zésekre – megállapítja, hogy javaslat hiányában a Parlamentnek nem áll módjában határozatot hozni.

Atzo Nicolaï (a Tanács soros elnöke) úgy gondolja, hogy ilyen körülmények között a jelenlegi Bizottságnak
addig kell hivatalában maradnia, amíg ez szükséges.

Felszólal: Marco Pannella, az EK-Szerződés 214. cikke, valamint az Európai Parlament eljárási szabályzata
99. cikke (2) bekezdése és 132. cikke alapján (az elnök megvonja tőle a szót, mert a felszólalás nem a
szabályzatra vonatkozik).

Felszólal: Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, aki az ülés felfüggesztését kéri annak érdekében,
hogy a képviselőcsoportoknak legyen idejük egyeztetni egymással, és Hans-Gert Poettering, PPE-DE, aki
támogatja ezt a kérést.

Az elnök közli, hogy a képviselőcsoportok ülését követően összehívja az Elnökök Értekezlete ülését.

(A 11.15-kor megszakított ülést 12.15-kor folytatják.)

Felszólal: Bogusław Rogalski az eljárásról.

Felszólal: Hans-Gert Poettering, PPE-DE, Martin Schulz, PSE, Graham Watson, ALDE, Daniel Marc
Cohn-Bendit, Verts/ALE, Francis Wurtz, GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, IND/DEM, Cristiana Muscardini, UEN,
és Ryszard Czarnecki, független.

Felszólal: Robert Kilroy-Silk az eljárásról (az elnök megvonja tőle a szót, mert a felszólalás nem ügyrendi
javaslat) és Alessandra Mussolini.

Felszólal: Atzo Nicolaï és José Manuel Barroso.

Az elnök a megelőző felszólalásokból két következtetést von le: egyrészt a Parlament elé nem terjesztettek
javaslatot, következésképpen nem kerül sor szavazásra, másrészt a jelenlegi Bizottság hivatalában marad.
Ezen kívül felkéri José Manuel Barrosót és a Tanácsot, hogy a lehető legrövidebb időn belül terjesszenek be
javaslatot, és a munkák előrehaladásáról tájékoztassák a Parlamentet.

(A 13.05-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Pierre MOSCOVICI

Alelnök

6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Salvatore Tatarella és Hiltrud Breyer közlik, hogy az ülésen jelen voltak, a nevük ennek ellenére nem szerepel
a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

Felszólal: Roger Knapman, a szerdai ülés napirendjéről.

7. EU-India kapcsolatok (nyilatkozatok és kapcsolódó vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: EU-India kapcsolatok

Jelentés, amely az Európai Parlament részéről a Tanácshoz intézett ajánlási javaslatot tartalmaz az EU-India
kapcsolatokról [2004/2195(INI)] – Külügyi Bizottság.
Előadó: Emilio Menéndez del Valle (A6-0024/2004).

Atzo Nicolaï (a Tanács soros elnöke) és Günther Verheugen (Bizottság) nyilatkozatot tesz.
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