
– 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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2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

– Philip Claeys, Frank Vanhecke és Koenraad Dillen, az állatok érzéstelenítés nélküli rituális levágásá-
ról (0001/2007);

– Bogusław Rogalski, a neonáci pártok betiltásáról (0003/2007);

– Konrad Szymański, Charles Tannock és Marek Siwiec, az (1932–1933-as) ukrajnai nagy éhínség
népirtásként való nemzetközi elismeréséről (0004/2007).

12. Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az Eljárási
Szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2007.01.04.

Selvarajah (93 aláírással) (862/2006 sz.);
Alida Masa (863/2006 sz.);
Iván Ramírez (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) (864/2006 sz.);
Claudio Caruana (865/2006 sz.);
Marlies Haagsma (866/2006 sz.);
Jiří Kvasnička (A A A radiotaxi s. r. o.) (867/2006 sz.);
Fehérvári Polgári Védegylet (12 aláírással) (868/2006 sz.);
Maria Kraft (869/2006 sz.);
Argirios Tsorakis (870/2006 sz.);
Argirios Tsorakis (871/2006 sz.);
Argirios Tsorakis (872/2006 sz.);
Argirios Tsorakis (873/2006 sz.);
Argirios Tsorakis (874/2006 sz.);
Volker Starke (Stadt Frankfurt (Oder) (875/2006 sz.);
Cleopetra Donzeann (876/2006 sz.);
Günther Rose (877/2006 sz.);
Raimar Ocken (878/2006 sz.);
Christian Stange (879/2006 sz.);
Schermann (Landkreis Göttingen) (880/2006 sz.);
Arnold Jansen (881/2006 sz.);
Tomas Eckhardt (Initiative „Das Leben befreien”) (882/2006 sz.);
Giorgio Bortini (883/2006 sz.);
Simone Poupon (Collectif pour la paix – Le Creusot) (884/2006 sz.);
Joaquim Gomez (1 aláírással) (885/2006 sz.);
Gonzalez (SA G-Block NV) (886/2006 sz.);
Miguel Moises (Gestnave – Comissão de Trabalhadores) (3 aláírással) (887/2006 sz.);
Francisco Manuel Caeiro Costa (888/2006 sz.);
Angela Maria Duarte da Costa (Associação Portuguesa de Deficientes) (2 aláírással) (889/2006 sz.);
Özcan Kaldoyo (890/2006 sz.);
Karina Adamik (891/2006 sz.);
Ryszard Zajac (892/2006 sz.);
Halina Kucman (893/2006 sz.);
Elzbieta Demus van Oosten (894/2006 sz.);
Andrzej Zelawski (895/2006 sz.);
Zbigniew Jan Salamon (896/2006 sz.);
Argirios Tsorakis (897/2006 sz.);
Argirios Tsorakis (898/2006 sz.);
Argirios Tsorakis (899/2006 sz.);
Argirios Tsorakis (900/2006 sz.);
Ilian-Konstantin Nikolov (901/2006 sz.);
Peter Lohmar (902/2006 sz.);
Oskar Eschenbach (903/2006 sz.);
Werner Zimmermann (904/2006 sz.);
Carlo Buono (905/2006 sz.);
Leonardo Schmit (906/2006 sz.);
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