
Ezen kívül az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Tanács közli, hogy jóváhagyta az
Európai Parlament által 2004. március 31-én, első olvasatban – a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a
91/675/EGK, a 93/6/EGK és 94/19/EK tanácsi irányelveket, valamint a 2000/12/EK, a 2002/83/EK és a
2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveket módosító európai parlamenti és tanácsi irányelv
elfogadása érdekében – meghozott álláspontot, a pénzügyi szervek terén illetékes bizottságok új szerkezet
szerint történő megszervezése céljából (COM(2003)0659 — C5-0520/2003 — 2003/0263(COD)).

Az Eljárási Szabályzat 66. cikke (2) bekezdésének értelmében az elnök úgy határozott, hogy konzultálni fog
az ügyben illetékes ECON bizottsággal, meggyőződve arról, hogy a Tanács által eszközölt módosítások
lényegi vonatkozást nem érintenek.

9. Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére

AFET bizottság:

— Ajánlás az EU-India kapcsolatokra vonatkozóan (2004/2195(INI)) (véleménynyilvánításra felkért bizott-
ság: INTA)

10. A bizottságok tagjai

A Parlament a PPE-DE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

— Emberi Jogi Albizottság: Mihael Brejc helyett Lojze Peterle

— Biztonsági és Védelmi Politikai Albizottság: Lojze Peterle helyett Mihael Brejc.

11. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották az októberi plenáris ülésszak végleges napirendtervezetét (PE 347.486/PDOJ). Módosítási javas-
latra nem került sor.

A Verts/ALE és a GUE/NGL képviselőcsoport kérésére a módosítások benyújtásának határidejét az EU-India
kapcsolatokra vonatkozó Emilio Menéndez del Valle jelentés tekintetében október 25-e, hétfő 19 órában
állapították meg (A6-0024/2004 – a végleges napirendtervezet 56. pontja)

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

— A Tanács rendeleti javaslata az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK tanácsi rendelet
módosításáról [COM(2004)0451 — C6-0075/2004 — 2004/0133(CNS)]

A sürgősség indokolása:

Amennyiben az Ügynökség mandátumát nem hosszabbítják meg, december 31-e után nem lesz képes
tevékenységének folytatására. Szükséges tehát a meghosszabbításra vonatkozó döntés mihamarabbi
meghozatala.

— A Tanács rendeleti javaslata a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését elősegítő pénz-
ügyi támogatási keret létrehozásáról [COM(2004)0465 — C6-0098/2004 — 2004/0145(CNS)]

A sürgősség indokolása:

Ez a javaslat a Tanács tavalyi április 26-i, ciprusról szóló következtetéseinek a lehető legrövidebb időn
belül történő megvalósítását célozza, Ciprus újraegyesítésének megkönnyítése érdekében.

A Tanács és a Bizottság sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelme:

— A Tanács határozati javaslata a Bosznia-Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támo-
gatásról szóló 2002/883/EK tanácsi határozat módosításáról [COM(2004)0604 — C6-0145/2004 —

2004/0207(CNS)]
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