
ELNÖKÖL: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

alelnök

Felszólal Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Íñigo Méndez de Vigo és Jan Marinus Wiersma.

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

Felszólal Bronisław Geremek, Alain Lamassoure, Bernard Poignant, Hartmut Nassauer, Richard Corbett,
Bogdan Klich, Adrian Severin, Jan Zahradil, Andrzej Jan Szejna, Tunne Kelam, Jerzy Buzek, José Sócrates
és José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS

alelnök

8. Napirend

Az elnök a képviselőcsoportokkal egyetértésben és az Eljárási Szabályzatnak megfelelően javasolja a folyó
ülés napirendjének két módosítását.

Javaslat, amelynek célja a következő ülésre halasztani az EU–Oroszország csúcstalálkozóról folytatott vita
lezárásaként benyújtott állásfoglalási indítványokra vonatkozó szavazást (2007.10.22-i jegyzőkönyv, 12. pont
és 2007.10.23-i jegyzőkönyv, 1. pont).

Felszólal erről a javaslatról Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a PSE
képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Martin Schulz, aki
azt kérdezi, hogy a Bizottság és a Tanács a csúcstalálkozón tájékoztatja-e Oroszországot a Parlament állás-
pontjáról.

Az elnök megállapítja, hogy a Parlament szavazni kíván a javaslatról, ezért azt szavazásra bocsátja.

A Parlament elektronikus szavazással (321 mellette, 309 ellene, 27 tartózkodás) elfogadja a javaslatot.

A benyújtás határidejét az alábbiak szerint állapítják meg:

– módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítványok: 2007.11.07., szerda, 18.00 óra.

Javaslat, amelynek célja vita nélkül a csütörtöki szavazások órájának napirendjére tűzni az EK és a Mada-
gaszkári Köztársaság között a halászati ágazat területén kötött partnerségi megállapodásról szóló Margie
Sudre-jelentést – A6-0405/2007 (a napirend 57. pontja), valamint az EK és Mozambik között a halászati
ágazat területén kötött partnerségi megállapodásról szóló Emanuel Jardim Fernandes-jelentést –

A6-0404/2007 (a napirend 58. pontja), amelyeket eredetileg vitával irányoztak elő.

Felszólal Christopher Beazley, aki visszatér az első javaslattal kapcsolatos eljárásra, és azt kívánja, hogy a
Tanács és a Bizottság adja át Putyin úrnak az EU–Oroszország csúcstalálkozóról folyatott vitáról készült
szó szerinti jegyzőkönyvet, és Margie Sudre, aki kéri annak megerősítését, hogy a fenti két jelentést vita
nélkül bocsátják majd szavazásra (az elnök ezt megerősíti).

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.
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