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BRÜSSZEL

2006. május 2., kedd

Az ülést 2006. május 2-án, kedden 15.20 órakor Jo Leinen (elnök) elnökletével nyitották meg.

1. A napirendtervezet elfogadása

Mendez de Vigo úr az EVP-DE képviselőcsoportja nevében az „Alapjogi 
Ügynökséggel” kapcsolatos javaslatra vonatkozó véleménytervezetről való szavazás 
elhalasztását kérte mindaddig, amíg a felelős bizottságban jelenleg előkészítés alatt 
álló megegyezést nem ismertették.

Az elnök javasolja, hogy ezzel a kérdéssel a mai bizottsági ülést követően a 
képviselőcsoportok koordinátorainak ülése keretében foglalkozzanak.

Onesta úr bejelentette, hogy a javasolt 8. napirendi ponthoz – Fehér Könyv az európai 
kommunikációs politikáról – még nem készült véleménytervezet. Ezért célszerű lenne 
ezt a pontot levenni a napirendről, és ehelyett ezt a témát Wallström biztossal 
folytatott eszmecsere keretében kellene megvitatni.

A napirendtervezetet ezzel a módosítással elfogadták.

2. Az elnök közleményei

Leinen úr felhívta a figyelmet a komitológia témájával kapcsolatos tárgyalások során 
elért előrehaladásra, továbbá megkérdezte a bizottság által megbízott tagot, Corbett 
urat, hogy vajon a holnapi nap során be tudna-e számolni a legutóbbi fejleményekről. 
Corbett úr válaszában jelezte, hogy sajnos erre valószínűleg nem tud sort keríteni.
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3. Fejlemények a COSAC-ban: találkozó Edward McMillan-Scott és Pierre 
Moscovici urakkal, az Európai Parlament alelnökeivel, akik a nemzeti 
parlamentekkel fenntartott kapcsolatokért felelősek

Mc. Millan-Scott úr beszámolt a tagállamok parlamentjei Európai Ügyekkel 
Foglalkozó Bizottságainak legutóbbi konferenciája óta bekövetkezett és különösen az 
Európai Parlament szemszögéből lényeges fejleményekről.

A megbeszélésen az elnök mellett Méndez de Vigo, Voggenhuber, Duff, Grabowska, 
Esteves, Carnero, Corbett, Crowley és Mc Millan-Scott képviselők is résztvettek. 

4. Találkozó Wallström asszonnyal, az Európai Bizottság alkotmányügyekért felelős 
alelnökével

Az elnök üdvözlő beszédét követően Wallström asszony ismertette a Bizottság 
kommunikációs politikájának központi kérdéseit.

E témához kapcsolódóan az elnök mellett Onesta, Stubb, Carnero, Allister, Duff, 
Esteves, Voggenhuber, Schöpflin és Mote képviselők is ismertették véleményüket. 
Wallström asszony válaszolt a hozzászólásokra.

5. Az eljárási szabályzat 158. cikkének módosítása a szavazati jog bizonyos 
körülmények közötti átruházása tekintetében

Előadó: Íñigo Méndez de Vigo (EVP-ED)

Az előadó, Méndez de Vigo úr, szóban ismertette a felvetett probléma egyik 
lehetséges megoldási módját. Az előadó mellett Onesta, Voggenhuber, Corbett, 
Grabowska, Duff és Esteves képviselők is felszólaltak.

Az ülést 18.30 órakor berekesztették.

2006. május 3., szerda

Az ülést 9.08 órakor Leinen úr elnökletével nyitották meg ismét.

Az elnök ismertette a képviselőcsoportok koordinátorai által az előző nap felvetett 
javaslatokat:

- szavazás Guardans úr véleményéről az Alapjogi Ügynökséggel kapcsolatban egy 
rendkívüli ülés keretében 2006. május 18-án;

- küldöttség utazása Litvániába 2006. október 9-10-én, valamint küldöttség utazása 
Olaszországba a következő csúcstalálkozót követően; a pontos dátumot még meg kell 
határozni;

- a bizottság elnöke levélben válaszolt az Európai Parlament elnökének levelére az 
eljárási szabályzat 166. cikkének értelmezésével kapcsolatban;
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- a Booth és Vladimír Železný tagok által, az eljárási szabályzat 159., 161. és 185. 
cikkének módosítására vonatkozóan benyújtott javaslattal a továbbiakban nem 
foglalkoznak.

A bizottság elfogadta ezt a javaslatot.

6. A Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdés a mérlegelési időszak 
következő lépéseit illetően

Az elnök a bizottság részére egy állásfoglalás-tervezetet nyújtott be a szóbeli választ 
igénylő kérdésre vonatkozó vita eredményeiről. A módosítás előterjesztésének 
határideje: 2006. május 10., szerda, 18.00 óra.

7. Illetékességi kérdések eldöntése, különösen a nem jogalkotási eljárásokra 
vonatkozóan

Előadó: Ingo Friedrich (EVP-ED)

Az előadó, Friedrich úr, ismertette a németül és angolul rendelkezésére álló 
munkadokumentumban az eljárási szabályzat 45. cikke (1) bekezdésének 
értelmezésére vonatkozóan pontosabban megfogalmazott javaslatot.

A bizottság egyhangúlag jóváhagyta ezt a javaslatot, továbbá kérte az elnököt, hogy 
ezt az értelmezést továbbítsa az Európai Parlament elnöke részére.

8. Az eljárási szabályzat 3. és 4. cikkének módosítása

Előadó: Borut Pahor (SPE)

Az előadót, Pahor urat követően a bizottság meghallgatta a Jogi Szolgálat 
képviselőjének, Moore úrnak az előadását.

A témával kapcsolatban Demetriou képviselő is felszólalt.

A módosítások előterjesztésének határideje: 2006. május 31., szerda, 18.00.

9. Egyéb kérdések
Az „Egyéb kérdések” napirendi pontnál senki nem emelkedett szólásra.

10. Következő ülés
A következő ülés helye és időpontja: 

2006. május 18., Strasbourg.



PE 374.417v01-00 4/6 PV\619204HU.doc
külső fordítás

HU

LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI 
PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' 
ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ 
LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jo Leinen, Johannes Voggenhuber (1)

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

James Hugh Allister (1), Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González (1), Richard Corbett (1), Brian Crowley (1), Jean-Luc Dehaene, 
Panayiotis Demetriou (2), Andrew Duff (1), Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek (1), Genowefa Grabowska, 
Daniel Hannan, Íñigo Méndez de Vigo (1), Borut Pahor (2), Rihards Pīks, Alexander Stubb

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

Bastiaan Belder (1), Ashley Mote (1), Pasqualina Napoletano (1), Gérard Onesta (1), Jacek Protasiewicz (1), György Schöpflin (1)

178 (2)

183 (3)

Graham Booth (1), Edward McMillan-Scott (1)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 2.5.2006
(2) 3.5.2006



PV\619204HU.doc 5/6 PE 374.417v01-00
külső fordítás

HU

Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

F. Sipala (1), J. Müller

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

B. Scarascia Mugnozza, K. Ruhrmann

D. von Bethlenfalvy (1)

W. Vanden Broucke (1)

P. Prossliner

P. Murto-Lehtinen (1)

P. Vaugier

R. O'Connor (1)



PE 374.417v01-00 6/6 PV\619204HU.doc
külső fordítás

HU

Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ 
President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ 
Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelár generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ 
Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario 
generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ 
Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

W. Lehmann (1)

D. Nickel (1)

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ 
Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ 
Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

D. Moore

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ 
Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ 
A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, W. Leonhardt

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
Assistenter

F. van der Elst

* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/ 
Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ 
Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


