
Gérard Deprez, a kérdés szerzőjének helyettese, kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Dragutin Mate (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre (B6-0006/2008).

Franco Frattini (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre (B6-0007/2008).

Felszólal Manfred Weber, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Claudio Fava, a PSE képviselőcsoport nevé-
ben, Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében, Seán Ó Neachtain, az UEN képviselőcsoport nevé-
ben, Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a GUE/NGL képviselőcsoport
nevében, Johannes Blokland, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, független, Agustín
Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Jana Bobošíková,
Mihael Brejc és Martine Roure.

ELNÖKÖL: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

alelnök

Felszólal Sophia in 't Veld, Konrad Szymański, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Ignasi
Guardans Cambó és Roselyne Lefrançois.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint Jean-Marie Cavada.

Felszólal Dragutin Mate, Franco Frattini és Sophia in 't Veld, aki kéri a Tanácsot, hogy adjon írásbeli választ a
kérdéseire.

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy
későbbi időpontban kerül sor.

A vitát berekesztik.

Szavazás: márciusi ülés.

5. A tagállamok különleges intervenciós egységei közötti együttműködés * (vita)

Időközi jelentés az Osztrák Köztársaság kezdeményezéséről az Európai Unió tagállamainak különleges inter-
venciós egységei közötti, válsághelyzetekben történő együttműködés javításáról szóló tanácsi határozat elfo-
gadására tekintettel [15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazság-
ügyi Bizottság.
Előadó: Armando França (A6-0507/2007)

Armando França előterjeszti a jelentést.

Felszólal Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

2008.3.13. HU C 68 E/17Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008. január 31., csütörtök



Felszólal Mihael Brejc, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Bogusław Rogalski, az UEN képviselőcsoport
nevében, Athanasios Pafilis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Hubert Pirker
és Armando França.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.31-i jegyzőkönyv, 8.5. pont.

(A 10.50-kor megszakított ülést 11.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

Az elnök cáfolja a tegnap Martin Schulz által Hans-Peter Martinnal szemben hangoztatott nézeteket, ame-
lyeket az utóbbi képviselő egy egyperces felszólalásában kifogásolt (a 2008.01.30-i jegyzőkönyv 21. pontja).

6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök visszatér arra a kérelemre, amelynek célja Tőkés László kinevezése a Délkelet-Európa országaival
fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségbe (a 2008.01.30-i jegyzőkönyv 11. pontja), és jelzi, hogy a hatá-
rozat egy félreértés miatt született.

Javasolja, hogy a független képviselők által előterjesztett kérelmet jóváhagyás céljával ismét terjesszék a Par-
lament elé, és megállapítja, hogy ezen eljárással szemben senki sem foglal állást.

Tőkés László kinevezését ratifikálják.

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegy-
zőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak
rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

8.1. Az Eljárási Szabályzat értelmezése (19. cikk, (1) bekezdés)

Az Eljárási Szabályzat 19. cikke (1) bekezdésének az AFCO bizottság által javasolt értelmezése
(2008.01.30-i jegyzőkönyv, 12. pont)

(Egyszerű többség szükséges, a képviselők egyharmadának jelenlétével)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredményei” melléklet, 1. pont)
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