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SAMMANTRÄDETS GÅNG
ORDFÖRANDESKAP: FONTAINE
Talman

1. Sammanträdets öppnande
Talmannen förklarade sammanträdet öppnat kl. 9.05.

2. Parentation
Talmannen hedrade minnet av den grekiske vice utrikesministern, Kranidiotis, ledamot av Europaparlamentet 1995-1997, som avlidit samtidigt med fem andra personer, däribland hans son, i en flygolycka.
Parlamentet iakttog en tyst minut till minne av offren.

3. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Zabell hade låtit meddela att hon hade haft för avsikt att rösta ja i tolkningen i artikel 29.1 i arbetsordningen (del I.9).
Talare:
8

Barón Crespo gjorde ett personligt uttalande, på grundval av artikel 122 i arbetsordningen, med anledning av det uttalande som gjorts under tisdagen av Galeote Quecedo under debatten om Prodis uttalande (punkt 7),

8

Bourlanges om det sätt på vilket han röstat om tolkningen av artikel 29.1 i arbetsordningen (punkt 9),

8

Palacio Vallelersundi påpekade att hon hade haft för avsikt att rösta ja i ovannämnda omröstning,

8

Posselt och Rack.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.
*
*

*

Talare: Sichrovsky påminde först om att den femtiofemte årsdagen av befrielsen av det nazistiska koncentrationslägret Natzweiler-Struthof i närheten av Strasbourg inföll under den innevarande veckan, och önskade sedan att parlamentet skulle hedra detta minne med en minnessten, och att en delegation skulle
bjudas in för att på plats följa kommande minnesrceremoni (talmannen föreslog att talaren skulle formulera sina önskemål skriftligen, efter vilket hon skulle undersöka vilka åtgärder hon skulle vidta).

4. Mottagna dokument
Talmannen hade från ett parlamentariskt utskott mottagit följande betänkande:
8

* Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1628/96 om stöd
till Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska
republiken Makedonien, bland annat om inrättande av Europeiska byrån för återuppbyggnad
(KOM(1999) 312 8 C5-0062/1999 8 1999/0132(CNS) 8 utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
Föredragande: Pack
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