
– Javaslat a Tanács irányelvére a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról (kodifikált változat)
(COM(2007)0829 – C6-0037/2008 – 2007/0294(CNS));

A következő bizottsághoz utalva: illetékes: JURI

– Javaslat a Tanács irányelvére a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalma-
zásáról (kodifikált változat) (COM(2007)0852 – C6-0038/2008 – 2007/0296(CNS));

A következő bizottsághoz utalva: illetékes: JURI

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács …/…/EK irányelvére a számítógépi programok jogi védel-
méről (kodifikált változat) (COM(2008)0023 – C6-0042/2008 – 2008/0019(COD));

A következő bizottsághoz utalva: illetékes: JURI

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a részvénytársaságok egyesüléséről (kodifikált
változat) (COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD));

A következő bizottsághoz utalva: illetékes: JURI

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a szegénység és a társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem európai évéről (2010) (COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD));

A következő bizottsághoz utalva: illetékes: EMPL
véleménynyilvánító: FEMM

3. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a
Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok
elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács 2007. december 20-i közös álláspontja a fémhigany kiviteli tilalmáról és biztonságos tárolá-
sáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (11488/1/2007 –

C6-0034/2008 – 2006/0206(COD));

A következő bizottsághoz utalva: illetékes: ENVI

– A Tanács által 2008. január 21-én elfogadott közös álláspont az Európai Technológiai Intézet létreho-
zásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (15647/1/2007 –

C6-0035/2008 – 2006/0197(COD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ITRE

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2008.02.01.

4. A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fejlődése
– Éves vita (Az EU-Szerződés 2. és 39. cikke) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0005/2008) tesz fel 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).

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0006/2008) tesz fel Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság nevében, a
Bizottsághoz: A szabadságon, 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).
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Gérard Deprez, a kérdés szerzőjének helyettese, kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Dragutin Mate (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre (B6-0006/2008).

Franco Frattini (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre (B6-0007/2008).

Felszólal Manfred Weber, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Claudio Fava, a PSE képviselőcsoport nevé-
ben, Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében, Seán Ó Neachtain, az UEN képviselőcsoport nevé-
ben, Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a GUE/NGL képviselőcsoport
nevében, Johannes Blokland, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, független, Agustín
Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Jana Bobošíková,
Mihael Brejc és Martine Roure.

ELNÖKÖL: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

alelnök

Felszólal Sophia in 't Veld, Konrad Szymański, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Ignasi
Guardans Cambó és Roselyne Lefrançois.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint Jean-Marie Cavada.

Felszólal Dragutin Mate, Franco Frattini és Sophia in 't Veld, aki kéri a Tanácsot, hogy adjon írásbeli választ a
kérdéseire.

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy
későbbi időpontban kerül sor.

A vitát berekesztik.

Szavazás: márciusi ülés.

5. A tagállamok különleges intervenciós egységei közötti együttműködés * (vita)

Időközi jelentés az Osztrák Köztársaság kezdeményezéséről az Európai Unió tagállamainak különleges inter-
venciós egységei közötti, válsághelyzetekben történő együttműködés javításáról szóló tanácsi határozat elfo-
gadására tekintettel [15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazság-
ügyi Bizottság.
Előadó: Armando França (A6-0507/2007)

Armando França előterjeszti a jelentést.

Felszólal Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).
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