
14. Bizottságok felkérése

A Cariforum partnerségi megállapodásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2008)0156): Az
Elnökök Értekezlete a 2008.05.22-i ülésén úgy határozott, hogy felkéri az INTA bizottságot mint illetékes
bizottságot, valamint a DEVE bizottságot mint véleménynyilvánító bizottságot, az Eljárási Szabályzat
47. cikke alapján.

15. Az intézményközi jelzet megváltozása

A Bizottság a közös pénznem 2009. január 1-jén Szlovákiában történő elfogadására vonatkozó szerződés
(COM(2008)0249 – C6-0198/2008 – 2008/0095(CNS)) (A6-0231/2008) 122. cikke (2) bekezdésének meg-
felelően módosította a Tanács határozatára irányuló javaslat intézményközi jelzetét, ezen konzultációhoz a
2008/0092(CNS) számot rendelve.

16. Sürgősségi eljárásra irányuló kérelem

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az Eljárási Szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

Javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati
partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2008. augusztus 1-jétől
2012. július 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről
[COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)]

A sürgősség indokolása:

A jegyzőkönyv megkötése lehetővé teszi a pénzügyi ellentételezés első részletének folyósítását 2008 augusz-
tusának vége előtt a tagállamok halászati tevékenységei megszakításának elkerülése érdekében.

A Parlament e sürgősségi kérelemről a holnapi, keddi ülés elején dönt majd.

17. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a júniusi I. és II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 408.289/PDOJ). Módosítására a
következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.06.16–2008.06.19.

Hétfő

– nincs javasolt változtatás;

Kedd

Annak érdekében, hogy a Tanáccsal az első olvasatban létrejöhessen a megállapodás, a Szájer József-jelen-
tésről (A6-0216/2008) szóló szavazást (a végleges napirendtervezet 69. pontja) egy későbbi ülésre halasztják.

Szerda

Az IND/DEM képviselőcsoport kérése arra vonatkozóan, hogy az Európai Tanács előkészítéséről folytatott
vitának (a végleges napirendtervezet 44. pontja) „Az Európai Tanács előkészítése az írországi népszavazás után”
címet adják.
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Felszólal Gerard Batten, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatainak címét ennek megfelelően módosítják.

A PSE képviselőcsoport kérése arra vonatkozóan, hogy az olajárak emelkedése elleni intézkedésekről szóló
tanácsi és bizottsági nyilatkozatokat (a végleges napirendtervezet 74. pontja) halasszák délutánra, és ezt a pontot
kezeljék közösen a gázolajárak növekedése miatt a halászati ágazatot sújtó válságra vonatkozó, szóbeli
válaszokat igénylő kérdések megvitatásával (a végleges napirendtervezet 81. pontja).

Felszólal Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérelmet, Richard Corbett,
Carmen Fraga Estévez, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Francis Wurtz, a GUE/NGL képviselőcsoport
nevében, aki javasolja az elnöknek, hogy kérje ki a Parlament véleményét előbb az Európai Tanács előké-
szítéséről folytatott vitára előírt idő meghosszabbításáról, majd „az olajár emelkedése elleni intézkedések” és
„a halászati ágazat válsága” közös vitára bocsátásáról.

Az elnök e javaslattal egyetértve szavazásra bocsátja „Az Európai Tanács előkészítése az írországi népszava-
zás után” vita meghosszabbítására irányuló javaslatot.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (122 mellette, 93 ellene, 1 tartózkodás).

Az elnök ezután szavazásra bocsátja azt a kérelmet, amely szerint bocsássák közös megvitatásra „az olajár
emelkedése elleni intézkedéseket” és „a gázolajárak növekedése miatt a halászati ágazatot sújtó válságot”.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (38 mellette, 152 ellene, 16 tartózkodás).

Csütörtök

– nincs javasolt változtatás;

2008.06.24-i ülés

– nincs javasolt változtatás;

*
* *

Az ügyrendet megállapították.

18. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják
felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Georgios Papastamkos, Teresa Riera Madurell, Metin Kazak, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides,
Dimitar Stoyanov, Gerard Batten, Schmitt Pál, Inés Ayala Sender, Mohácsi Viktória, Ewa Tomaszewska, James
Nicholson, Gérard Onesta, Richard Corbett, Milan Horáček, Tőkés László, Szájer József, Martin Schulz,
Brigitte Fouré, Szent-Iványi István, Eoin Ryan, Manolis Mavrommatis és Hélène Flautre.
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