
– Jelentés az energiahatékonysági cselekvési tervről: a lehetőségek kihasználása
(2007/2106(INI)) – ITRE bizottság.
Előadó: Fiona Hall (A6-0003/2008)

– ***I Jelentés a növényvédő szerekre vonatkozó statisztikáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0778 – C6-0457/2006 –

2006/0258(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Bart Staes (A6-0004/2008)

– Jelentés az Európai Kutatási Térségről: új perspektívák (2007/2187(INI)) – ITRE bizottság.
Előadó: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

– Jelentés a globális energiahatékonysági és megújuló energia alapról (2007/2188(INI)) – ITRE
bizottság.
Előadó: Claude Turmes (A6-0006/2008)

– Jelentés a nemkívánatos járulékos fogások csökkentésére és a visszadobás gyakorlatának
megszüntetésére irányuló politikáról az európai vizeken folytatott halászat vonatkozásában
(2007/2112(INI)) – PECH bizottság.
Előadó: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

– * Jelentés az Európai Unió tagállamai különleges intervenciós egységei közötti, válsághelyze-
tekben történő együttműködés javításáról szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló oszt-
rák kezdeményezésről (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Armando França (A6-0507/2007)

– * Jelentés a Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
MEDIA 2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek meghatározásáról szóló
audiovizuális megállapodás és záróokmány megkötéséről (COM(2007)0477 –

C6-0328/2007 – 2007/0171(CNS)) – CULT bizottság.
Előadó: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) ajánlások második olvasatra:

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan a 97/67/EK irány-
elv közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásáról (13593/6/2007 –

C6-0410/2007 – 2006/0196(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Markus Ferber (A6-0505/2007)

3. 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-0005/2008), felteszi: Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: A szabadság, a
biztonság és a jog érvényesülésének térsége (FSJA) megvalósulását illetően elért haladásról szóló
2007-es éves vita kapcsán (az EU-Szerződés 2. és 39. cikke) (B6-0006/2008);

– (O-0006/2008), felteszi: Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A szabad-
ságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (FSJA) megvalósulását illetően elért
haladásról szóló 2007-es éves vita kapcsán (az EU-Szerződés 2. és 39. cikke) (B6-0007/2008);

– (O-0076/2007/rév.1), felteszi: Gerardo Galeote, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Európai
területi együttműködési csoportosulás (B6-0008/2008);
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2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

– Mario Borghezio, a munkahelyi biztonságról és a ThyssenKrupp magatartásáról Torinóban
(0007/2008);

– Edite Estrela, Dorette Corbey és Adamos Adamou, a reumatikus megbetegedésekről (0008/2008);

– Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase és Maria
Petre, az erőszakos jeleneteket tartalmazó televíziós műsorok olyan időpontokban történő közvetí-
téséről, amikor gyerekek is a képernyő előtt ülnek (0009/2008);

– Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried és Hannu Takkula, a tanulók számára biztosított ingyenes
múzeumlátogatásról (0010/2008);

– Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská és Bronisław Geremek, a szkle-
rózis multiplexben szenvedő személyek ellen a 2004-es bővítés óta csatlakozott új tagállamokban
tapasztalható hátrányos megkülönböztetésről (0011/2008);

– Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis és Hannes Swoboda, a fehérorosz állampolgárok
vízumköltségeinek csökkentéséről (0012/2008);

– Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà és Nicola Zingaretti, az európai gyógyszerészek
védelméről (0013/2008).

4. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– megállapodás az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között a vízumok kiadásának megköny-
nyítéséről;

– megállapodás az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között a vízumok kiadásának megköny-
nyítéséről;

– megállapodás az Európai Közösség és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság között a vízumok kiadásá-
nak megkönnyítéséről;

– megállapodás az Európai Közösség és az Egyesült Arab Emírségek között a légi szolgáltatások bizonyos
kérdéseiről.

5. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Kiosztják a 2007. szeptemberi II. ülés során a Parlament által elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos
további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt.

6. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 86, 87, 89/2007. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az
Eljárási Szabályzat 116. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.
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