
3. Az elnökség nyilatkozata

Az elnök a madridi terrortámadások hároméves évfordulója alkalmából nyilatkozatot tesz, amelyben tiszte-
lettel adózik a terrorizmus áldozatainak, és elítéli a világ bármely táján elkövetett terrorcselekményeket.

A Parlament egyperces csenddel emlékezik a terrorizmus áldozataira.

4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:

– * Jelentés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2006. évi egységes szerkezetbe foglalt tengeré-
szeti munkaügyi egyezményének az Európai Közösség érdekében történő megerősítésére a
tagállamok felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatról (COM(2006)0288 – C6-0241/2006
– 2006/0103(CNS)) – EMPL bizottság.
Előadó: Mary Lou McDonald (A6-0019/2007)

– ***I Jelentés a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági
Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK rendelet módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0579 –

C6-0403/2005 – 2005/0228(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

– Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről az Andok Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodásra vonatkozó
tárgyalási felhatalmazásról szóló ajánlásra irányuló javaslatról (2006/2221(INI)) – AFET
bizottság.
Előadó: Luis Yáñez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

– Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz intézett, egyrészről az Európai Unió és tagálla-
mai, másrészről a közép-amerikai országok közti partnerségi megállapodással kapcsolatos
tárgyalási felhatalmazásáról szóló ajánlásra irányuló javaslatról (2006/2222(INI)) – AFET
bizottság.
Előadó: Willy Meyer Pleite (A6-0026/2007)

– ***I Jelentés a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK
és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelé-
sek felügyeleti értékelésének eljárási szabályai és értékelési kritériumai tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2006)0507 – C6-0298/2006 – 2006/0166(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Wolf Klinz (A6-0027/2007)

– Jelentés a Tanácsnak szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról Bosznia-Hercego-
vináról (2006/2290(INI)) – AFET bizottság.
Előadó: Doris Pack (A6-0030/2007)

– ***I Jelentés a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a
726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)
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– Jelentés: Biotechnológia: a mezőgazdaság távlatai és kihívásai Európában (2006/2059(INI)) –
AGRI bizottság.
Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0032/2007)

– Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemtervről 2006–2010
(2006/2132(INI)) – FEMM bizottság.
Előadó: Amalia Sartori (A6-0033/2007)

– Jelentés: Az alapjogi charta tiszteletben tartása a Bizottság jogalkotási javaslataiban: a rend-
szeres és szigorú ellenőrzés módszertana (2005/2169(INI)) – LIBE bizottság.
Előadó: Johannes Voggenhuber (A6-0034/2007)

– ***I Jelentés a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről és címkézéséről
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0125 –

C6-0440/2005 – 2005/0028(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Horst Schnellhardt (A6-0035/2007)

– Jelentés az európai hivatásos labdarúgás jövőjéről (2006/2130(INI)) – CULT bizottság.
Előadó: Ivo Belet (A6-0036/2007)

– * Jelentés az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia-
alap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapí-
tásáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat-
ról (COM(2007)0012 – C6-0057/2007 – 2007/0005(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Neil Parish (A6-0038/2007)

– Jelentés a helyi hatóságokról és a fejlesztési együttműködésről (2006/2235(INI)) – DEVE
bizottság.
Előadó: Pierre Schapira (A6-0039/2007)

– * Jelentés a Közösségen kívüli (Közép- és Kelet-Európa, mediterrán országok, Latin-Amerika és
Ázsia és a Dél-Afrikai Köztársaság) projektekhez adott hitelek veszteségeinek fedezésére az
Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló tanácsi határozatra irányuló
javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt változat) (COM(2006)0419 – C6-0302/2006 –

2006/0139(CNS)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0040/2007)

– * Jelentés a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt változat)
(COM(2006)0669 – C6-0430/2006 – 2006/0224(CNS)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0041/2007)

– ***I Jelentés a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt változat)
(COM(2006)0657 – C6-0381/2006 – 2006/0220(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0042/2007)

– ***I Jelentés a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt változat)
(COM(2006)0543 – C6-0315/2006 – 2006/0170(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0043/2007)
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– Jelentés a regionális politika vonatkozásában a szigetekről, valamint a természetes és gazda-
sági korlátokról (2006/2106(INI)) – REGI bizottság.
Előadó: Francesco Musotto (A6-0044/2007)

– ***I Jelentés a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és
visszajelző lámpáinak jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javas-
latról (egységes szerkezetbe foglalt változat) (COM(2006)0556 – C6-0323/2006 –

2006/0175(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0045/2007)

– ***I Jelentés a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló
eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, módosított javaslatról
(egységes szerkezetbe foglalt változat) (COM(2006)0692 – C6-0429/2006 –

2003/0099(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0046/2007)

– ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kormányberendezéséről szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt vál-
tozat) (COM(2006)0670 – C6-0404/2006 – 2006/0225(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0047/2007)

– ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebessé-
géről és rakfelületéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(egységes szerkezetbe foglalt változat) (COM(2006)0667 – C6-0385/2006 –

2006/0219(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0048/2007)

– ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellem-
zőiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (egységes szerkezetbe
foglalt változat) (COM(2006)0662 – C6-0380/2006 – 2006/0221(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0049/2007)

– ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezőjéről és szélvédőtör-
lőiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (egységes szerkezetbe
foglalt változat) (COM(2006)0651 – C6-0377/2006 – 2006/0216(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0050/2007)

– * Jelentés a 2597/97/EK rendelettől az Észtországban termelt fogyasztói tej tekintetében való
eltérésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0048 – C6-0076/2007 –

2007/0021(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Neil Parish (A6-0051/2007)

– Jelentés a Bizottság 2005. október 18-i, a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szer-
zői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló ajánlásáról
(2005/737/EC) (2006/2008(INI)) – JURI bizottság.
Előadó: Lévai Katalin (A6-0053/2007)

– Jelentés a természeti erőforrások fenntartható használatára vonatkozó tematikus stratégiáról
(2006/2210(INI)) – ENVI bizottság.
Előadó: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

– * Jelentés a költségvetési fegyelemről szóló 2040/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0448 – C6-0277/2006
– 2006/0151(CNS)) – BUDG bizottság.
Előadó: Janusz Lewandowski (A6-0056/2007)

– Jelentés az általános érdekű szociális szolgáltatásokról az Európai Unióban (2006/2134(INI))
– EMPL bizottság.
Előadó: Joel Hasse Ferreira (A6-0057/2007)
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2) a képviselők:

2.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájában (az Eljárási Szabályzat 109. cikke) (B6-0012/2007):

– a Tanácshoz:

Andrikienė Laima Liucija, Moraes Claude, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ludford Sarah,
Willmott Glenis, Posselt Bernd, Karim Sajjad, Ryan Eoin, Papadimoulis Dimitrios, Henin
Jacky, Beglitis Panagiotis, Matsis Yiannakis, Vanhecke Frank, Leichtfried Jörg, Bushill-Matthews
Philip, Westlund Åsa, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Budreikaitė Danutė, Doyle Avril,
Ó Neachtain Seán, Hutchinson Alain, Mitchell Gay, Coveney Simon, Lundgren Nils, Isler
Béguin Marie Anne, Newton Dunn Bill, Ford Glyn, Karatzaferis Georgios, Adamou Adamos,
Cashman Michael, Belet Ivo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Pafilis Athanasios, Van Hecke Johan,
Czarnecki Ryszard, Toussas Georgios, Rutowicz Leopold Józef, Guerreiro Pedro, Manolakou
Diamanto, Samaras Antonis, Aylward Liam, Crowley Brian

– a Bizottsághoz:

Moraes Claude, Aylward Liam, Samaras Antonis, Tarabella Marc, Posselt Bernd, Papadimoulis
Dimitrios, Evans Robert, Mitchell Gay, Van Hecke Johan, Paleckis Justas Vincas,
Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, Budreikaitė Danutė, Riera Madurell
Teresa, Ludford Sarah, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Willmott Glenis, Papastamkos Geor-
gios, Coveney Simon, van Nistelrooij Lambert, Manolakou Diamanto, Mavrommatis Manolis,
Lynne Elizabeth, Segelström Inger, Henin Jacky, Matsis Yiannakis, Leichtfried Jörg, Bushill-
Matthews Philip, Westlund Åsa, Hasse Ferreira Joel, Medina Ortega Manuel, Hutchinson
Alain, Lundgren Nils, Romeva i Rueda Raül, Newton Dunn Bill, Badia i Cutchet Maria,
Holm Jens, Ford Glyn, Figueiredo Ilda, Martin David, Karatzaferis Georgios, Ortuondo Larrea
Josu, Belet Ivo, Ebner Michl, Gaľa Milan, Hatzidakis Konstantinos, Dimitrov Konstantin,
Podkański Zdzisław Zbigniew, Czarnecki Ryszard, Rutowicz Leopold Józef, Szejna Andrzej
Jan, Březina Jan, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Toussas Georgios, Guerreiro
Pedro

5. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A 80, 81, 82, 83, 84/2006 sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok
az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében tárgytalanok.

6. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

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

– (O-0002/2007) Enrique Barón Crespo, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Bizottság
zöld könyve és nyilvános konzultációja az Európai Unió kereskedelempolitikai eszközeinek lehet-
séges reformjáról (B6-0009/2007);

– (O-0125/2006) Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a Tanácshoz: Az európai uniós
szintű felügyeleti gyakorlat további közelítése (B6-0010/2007);

– (O-0001/2007) Karl-Heinz Florenz, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A határokon
átnyúló egészségügyi ellátás nyújtására irányuló közösségi fellépés (B6-0013/2007);

– (O-0004/2007) Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Egy részvény, egy
szavazat (B6-0014/2007);

– (O-0013/2007) Marcin Libicki, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Illegális madárvadászat
Máltán (B6-0015/2007);

– (O-0014/2007) Giuseppe Gargani, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU-ban tőzsdén
jegyzett társaságokban lévő tulajdonrész és ellenőrzés közötti arányosság (B6-0016/2007).
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