
9. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják
felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

— Jo Leinen, Szájer József, Witold Tomczak, Nigel Farage, Barbara Kudrycka, Mary Lou McDonald, Gerard
Batten, Genowefa Grabowska, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Bogusław Rogalski, Marios Matsakis, Ryszard
Czarnecki, Schöpflin György és Kathy Sinnott.

10. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament érvényesnek nyilvánítja Mohácsi Viktória mandátumát, 2004.
november 29-i hatállyal.

11. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhezkapta a Tanács
következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadásához
vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

— A Tanács 2005. január 24-i közös álláspontja a gépjárművek biztonsági öveire és utasbiztonsági rend-
szereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 77/541/EGK tanácsi irányelv módosításá-
ról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelv elfogadása céljából (11934/3/2004 — C6-0029/2005
— 2003/0130(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: TRAN

— A Tanács 2005. január 24-i közös álláspontja a gépjárművek biztonsági öveinek rögzítéseire vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/115/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai
parlamenti és a tanácsi irányelv elfogadása céljából (11933/3/2004 — C6-0030/2005 —

2003/0136(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: TRAN

— A Tanács 2005. január 24-i közös álláspontja a gépjárművek üléseiről, azok rögzítéseiről és a fejtám-
lákról szóló 74/408/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv
elfogadása céljából (11935/3/2004 — C6-0031/2005 — 2003/0128(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: TRAN

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2005.1.28.

12. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

A bizottságok felkérése

ITRE bizottság

— Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló
2003/88/EK irányelv módosításáról (COM(2004)0607 — C6-0122/2004 — 2004/0209(COD))

Illetékes bizottság: EMPL

(véleménynyilvánításra felkért: ITRE, FEMM)
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