
José Lozano Sánchez úr részéről (333/2004 sz.);
José Antonio Méndez Pinedo úr részéről (334/2004 sz.);
Enrique Martín Sanz úr részéről (335/2004 sz.);
Thibaut Lepine úr részéről (336/2004 sz.);
Bernard Daull úr részéről (337/2004 sz.);
Henri Villain úr részéről (338/2004 sz.);
Sylvie Darasse-Said asszony részéről (339/2004 sz.);
Claude Coste úr részéről (Association contre les Inondations Défense de l'Eau et de l'Environnement) (340/
2004 sz.);
Aldric Seveno úr részéről (341/2004 sz.);
Cécile You asszony részéről (342/2004 sz.);
Brigitte Verhauwaert asszony részéről (343/2004 sz.);
Cristina Aguiar asszony részéről (Grupo de Profesionales Dominicanos en Francia por la Legalidad Democ-
rática y el Estado de Derecho) (344/2004 sz.);
Roberto Massa úr részéről (345/2004 sz.);
Kaita Soldini asszony részéről (346/2004 sz.);
Anna Di Matteo asszony részéről (347/2004 sz.);
Ugo Agamennone úr részéről (348/2004 sz.);
Gennaro Cadoni úr részéről (349/2004 sz.);
Jasmin Spinelli asszony részéről (350/2004 sz.);
Gianluigi Fadini úr részéről (no. 351/2004);
Bill Newton Dunn és Elizabeth Lynne részéről (több, mint 11000 aláírás) (352/2004 sz.);

12. Írásbeli nyilatkozatok (Eljárási Szabályzat 51. cikke)

A 4/2004 sz. írásbeli nyilatkozat nem kapta meg a szükséges számú aláírást, így az az 51. cikk (5) bekez-
dése értelmében tárgytalan.

13. A megállapodások szövegeinek Tanács általi átadása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát terjesztette elő:

— Az egyik részről az Európai Közösségek és tagállamaik, másik részről a Magyar Köztársaság közötti
társulást létrehozó európai megállapodás jegyzőkönyvét módosító, az ipari termékek megfelelőségének
értékeléséről és elfogadásáról szóló megállapodás (PECA),

— Levélváltás formájában tett megállapodások a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztár-
saság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvé-
telről szóló megállapodás átmeneti alkalmazásáról, és a kapcsolódó négy megállapodás átmeneti alkal-
mazásáról,

— Halászati megállapodás az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság között,

— Levélváltás formájában tett megállapodás az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köz-
társaság közötti, az elefántcsontparti partvidék mentén történő halászatról szóló megállapodás halászati
lehetőségeket és pénzügyi ellenszolgáltatásokat meghatározó jegyzőkönyvének meghosszabbításáról a
2003. július 1. és 2004. június 30. közötti időszakra,

— Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Közösségek és tagállamai, illetve Románia közötti társulást létrehozó
megállapodáshoz, bizonyos halfajok és halászati termékek kereskedelmére alkalmazandó szabályokat
meghatározó jegyzőkönyv.

14. A Parlament álláspontjaival és határozataival kapcsolatos további intézke-
dések

A 2004. január I. és II. ülésszakok során, a Parlament által elfogadott álláspontokkal és határozatokkal
kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény szétosztásra került.
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