
Borg Christopher úr részéről (217/2005 sz.);
Irene Götz asszony részéről (218/2005 sz.);
Chris O'Byrne úr részéről (219/2005 sz.);
Gary Chambers úr részéről (220/2005 sz.);
Ralph Arbeid úr részéről (221/2005 sz.);
Vervloet úr részéről (Inventief Beheer BV) (222/2005 sz.);
Jarosław Marszałek úr részéről (223/2005 sz.);
Zlatko Tišljar úr részéről (224/2005 sz.).

8. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A 40., 41., 42., 43., 44. és 45/2004 sz. írásbeli nyilatkozatok nem szerezték meg a szükséges számú aláírást,
így az 116. cikk (5) bekezdése alapján tárgytalanok.

9. A Parlament álláspontjaival és határozataival kapcsolatos további intézke-
dések

A 2004. szeptemberi, októberi I. és II., valamint a novemberi ülésszakok során a Parlament által elfogadott
álláspontokkal és határozatokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményeket kiosz-
tották.

10. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a februári (354.151/PDOJ) plenáris ülés végleges napirendtervezetét. Módosítására a következő
javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülés: 2005. 02. 21–2005. 02. 24.

Hétfő

— nincs módosító javaslat

Kedd

— nincs módosító javaslat

Szerda

— a PPE-DE képviselőcsoport kérése, amelynek célja, hogy a Tanács és a Bizottság nyilatkozatához – Az
Európai Unió kapcsolatai a földközi-tengeri térséggel (a végleges napirendtervezet 28. pontja) – illesszenek
egy pontot a volt miniszterelnök, Hariri meggyilkolása után kialakult libanoni helyzetről.

Felszólal: Hans-Gert Poettering, PPE-DE, aki visszavonja kérését, és azt javasolja, hogy a kérdés képezze a
bizottsághoz intézendő szóbeli választ igénylő kérdés tárgyát, és Hannes Swoboda, PSE, aki egyetértését
fejezi ki.

— a PSE képviselőcsoport kérése, amelynek célja, hogy az eredeti sorrendet megfordítva, az éhség és a
szegénység elleni küzdelemről feltett, szóbeli választ igénylő kérdéseket a textiliákra és ruházati cikkekre
vonatkozó kérdések előtt tegyék fel (a végleges napirendtervezet 30. és 31. pontja).

Felszólal: Hannes Swoboda, PSE.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Az elnök jelzi, hogy a képviselőcsoportok egyetértésre jutottak abban, hogy a vitát 18 órakor megszakítják,
annak érdekében, hogy a Tanács felszólalását igénylő valamennyi pontot ezen határidőn belül megtárgyal-
hassák.

Felszólal: Bernd Posselt.
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2005. február 21., hétfő


