
10. Egy európai képviselői mandátum érvényességének vitatása

A JURI bizottság a 2008. január 14-i ülésén az Eljárási Szabályzat 3. cikke (4) bekezdésének megfelelően
megvizsgálta Giulietto Chiesa európai parlamenti képviselővé történő kinevezésének Beniamino Donnici által
benyújtott vitatását. A JURI bizottság a nevezett vitatást egyhangúlag elutasította, és megerősítette Giulietto
Chiesa mandátumát.

11. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a független képviselők részéről az alábbi kinevezésre irányuló kérelmet kapta:

– A Délkelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Tőkés László.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (66 mellette, 89 ellene, 13 tartózkodás).

(lásd még a 2008.01.31-i jegyzőkönyv, 6. pont)

12. Az Eljárási Szabályzat értelmezése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 201. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet arról,
hogy az Eljárási Szabályzat 19. cikke (1) bekezdésének értelmezésére felkért Alkotmányügyi Bizottság az
alábbi választ adta:

„Az e cikkben biztosított jogkör magában foglalja, hogy az Elnök elutasíthatja a túlzásba vitt indítványokat –
mint például ügyrendi javaslatok, eljárási indítványok, szavazáshoz fűzött indokolások, valamint külön sza-
vazások, részenkénti szavazások és név szerinti szavazások iránti kérelmek –, ha meggyőződése szerint
nyilvánvaló céljuk és eredményük a Parlament eljárásainak tartós és súlyos obstrukciója, valamint más kép-
viselők jogainak tartós és súlyos korlátozása.”

Ha ezen értelmezéssel szemben egy képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő nem foglal állást (az Eljárási
Szabályzat 201. cikkének (4) bekezdése) ezen ülés jegyzőkönyvének elfogadása előtt, akkor azt elfogadottnak
tekintik. Ellenkező esetben az értelmezést szavazás céljából a Parlament elé terjesztik.

13. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a januári II. (PE 401.014/PDOJ) plenáris ülés végleges napirendtervezetét. Módosítására a követ-
kező javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.01.30. és 2008.01.31.

Szerda

– A GUE/NGL képviselőcsoport a többi képviselőcsoporttal egyetértésben kéri, hogy a KKBP főképviselő-
jének a gázai helyzetről szóló nyilatkozatát vegyék fel a napirendre (a nyilatkozatot felveszik a napirend
második pontjaként, a KKBP főképviselőjének és a Bizottságnak az iráni helyzetről szóló nyilatkozatai
után) (az előzetes napirendtervezet 2. pontja).

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

– Ugyancsak kérelmezik, hogy a gázai helyzetről szóló vitát állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtá-
sával zárják le.
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Felszólal Francis Wurtz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A benyújtás határidőket az alábbiak szerint határozzák meg:

– állásfoglalásra irányuló indítványok: 2008. február 13., szerda, 12.00 óra;

– módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítvány: 2008. február 18., hétfő, 19.00 óra.

A szavazásra 2008. február 21-én, csütörtökön kerül sor.

Csütörtök

– Mivel az Umberto Guidoni-jelentésre (A6-0005/2008) vonatkozó vitára (az előzetes napirendtervezet
6. pontja) irányuló kérelmet visszavonták, a jelentést a 131. cikkben említett eljárás szerint a holnapi
szavazások órájára veszik fel.

*
* *

– A délutáni ülést 20.30-kor, és nem 20.00-kor függesztik majd fel.

Az ügyrendet megállapították.

Felszólal Daniel Hannan az Eljárási Szabályzat 19. cikke (1) bekezdésének az AFCO bizottság általi értelme-
zéséről (a 2008.01.30-i jegyzőkönyv 12. pontja), amelynek jogszerűségét vitatja (az elnök azt válaszolja, hogy
azért kérte fel az AFCO bizottságot ebben a kérdésben, hogy ne egyedül döntsön, és a lehető legdemokra-
tikusabb utat kövesse).

14. Az iráni helyzet (vita)

A közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő és a Bizottság nyilatkozatai: Az iráni helyzet

Javier Solana (A KKBP főképviselője) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatokat tesz.

Felszólal Michael Gahler, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport
nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, az UEN kép-
viselőcsoport nevében, Angelika Beer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tobias Pflüger, a GUE/NGL
képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Philip Claeys, függet-
len.

15. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a lengyel parlament európai ügyekért illetékes bizottságának
Andrzej Grzyb által vezetett küldöttségét, amelynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.

16. Az iráni helyzet (a vita folytatása)

A közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő és a Bizottság nyilatkozatai: Az iráni helyzet
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