
– Carl LANG
– Fernand LE RACHINEL
– Jean-Marie LE PEN
– Marine LE PEN
– Jean-Claude MARTINEZ
– Viorica MOISUC
– Lydia SCHENARDI
– Cristian STĂNESCU
– Frank VANHECKE.

Felszólal Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, aki hivatkozva az eljárási szabályzat 29. cikkének
(1) bekezdésére vitatja e képviselőcsoport megalakulását, és kéri megalakulása legitimitásának vizsgálatát,
valamint Bruno Gollnisch, az ITS képviselőcsoport nevében, e felszólalással kapcsolatban.

Az elnök úgy véli, hogy az eljárási szabályzat 29. cikke (1) bekezdésének értelmezése, valamint a képviselő-
csoport tagjai által aláírt politikai elvi nyilatkozat alapján nincs helye e kérés teljesítésének.

9. A Parlament elnökének rövid beszéde

Az elnök rövid beszédet tart, melyben megvonja mandátumának mérlegét.

Felszólal Joseph Daul, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében,
Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, az UEN képviselőcsoport nevében,
Monica Frassoni, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevé-
ben, Jens-Peter Bonde, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, az ITS képviselőcsoport
nevében, Irena Belohorská, Ignasi Guardans Cambó, Jean-Claude Martinez (aki nem az Unió egyik hivatalos
nyelvén szólal fel, ezért az elnök közli vele, hogy felszólalása nem fog szerepelni a szó szerinti jegyzőkönyv-
ben), és Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:

– Jelentés a nemek közötti egyenlőségnek a bizottságok munkája keretében történő integrált
megközelítéséről (2005/2149(INI)) – FEMM bizottság.
Előadó: Anna Záborská (A6-0478/2006)

– *** Ajánlás a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és
Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai
között aláírt partnerségi megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló
tanácsi határozatra irányuló javaslatról (06987/2006 – C6-0124/2006 – 2005/0071(AVC))
– DEVE bizottság.
Előadó: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006)

– Jelentés: európai cselekvési program a közúti közlekedés biztonságáért – félidős értékelés
(2006/2112(INI)) – TRAN bizottság.
Előadó: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)
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– Jelentés az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 8. operatív rendelke-
zése értelmében készített hetedik és nyolcadik éves tanácsi jelentésről (2006/2068(INI)) –
AFET bizottság.
Előadó: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006)

– Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az európai magántársaságok statútumáról
(2006/2013(INI)) – JURI bizottság.
Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

1.2) ajánlások második olvasatra:

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a szerződésen kívüli kötelmi
viszonyokra alkalmazandó jogról („Róma II.”) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet
elfogadására tekintettel (09751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD)) – JURI bizott-
ság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0481/2006)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a közösségi vasúti rendszere-
ken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (05893/5/2006 – C6-0310/2006 –

2004/0048(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Gilles Savary (A6-0480/2006)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a nemzetközi vasúti személy-
szállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (05892/1/2006 – C6-0311/2006 –

2004/0049(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Dirk Sterckx (A6-0479/2006)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a közösségi vasutak fejleszté-
séről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztá-
sáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelv elfogadására tekintettel (05895/2/2006 – C6-0309/2006 – 2004/0047(COD)) –

TRAN bizottság.
Előadó: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006)

2) a képviselők:

2.1) ajánlásra irányuló javaslatok (az Eljárási Szabályzat 114. cikke):

– Michał Tomasz Kamiński, az UEN képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra
irányuló javaslat az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt Ukrajna közötti új,
megerősített megállapodásra vonatkozó tárgyalási megbízásról (B6-0022/2007)
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFET

véleménynyilvánító: ITRE, INTA

11. Írásbeli nyilatkozatok és szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az Eljárási Szabályzat 108. cikke):

– (O-0126/2006) Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai uniós
szintű felügyeleti gyakorlat további közelítése (B6-0449/2006);

– (O-0128/2006) Daniel Varela Suanzes-Carpegna, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz:
A Kormányzati Közbeszerzési Megállapodás (GPA) újratárgyalása. (B6-0450/2006);

– (O-0131/2006) Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság
nevében, a Tanácshoz: A SWIFT (B6-0001/2007);

– (O-0132/2006) Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság
nevében, a Tanácshoz: A SWIFT (B6-0002/2007);
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