
12. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktu-
sokat írja alá a Parlament Eljárási Szabályzata 68. cikkének megfelelően:

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a a kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti meg-
oldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók gyorsított bevezetéséről szóló 417/2002/EK
rendelet módosításáról (3670/3/2006 – C6-0111/2007 – 2006/0046(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendsze-
réről (ESSPROS) (3672/4/2006 – C6-0112/2007 – 2006/0004(COD)).

13. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az Eljárási Szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

– A biológiai termelésre és a biológiai termékek címkézésére vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javas-
lat (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

A sürgősség indokolása:

a sürgősséget új jogi keret mihamarabbi létrehozásának szükségessége indokolja.

A Parlament a holnapi ülés kezdetén kap majd felkérést a sürgősségre vonatkozó döntés meghozatalára.

Kiosztották az áprilisi I. és II. (PE 387.009/PDOJ) plenáris ülés végleges napirendtervezetét. Módosítására a
következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2007.04.23–2007.04.26.

Hétfő

– a PSE képviselőcsoport kérelme, hogy az EK antitröszt szabályainak megsértésére épülő kártérítési kere-
setekről (zöld könyv) szóló Antolín Sánchez Presedo-jelentésről (A6-0133/2007) (a végleges napirendter-
vezet 8. pontja) szóló szavazást tegyék át a szerdai szavazások órájára.

Felszólal Antolín Sánchez Presedo (előadó), aki indokolja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Kedd

– nincs javasolt változtatás

Szerda

– az ALDE képviselőcsoport kérelme, hogy a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációkról szóló
Sharon Bowles-jelentésről (A6-0077/2007) (a végleges napirendtervezet 63. pontja) szóló szavazást tegyék
át a csütörtök déli szavazások órájára.

Felszólal Sharon Bowles (előadó), aki indokolja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

– a PSE képviselőcsoport kérelme, hogy az európai jogalkotás megerősítése a munkavállalók tájékoztatása
és konzultációja terén című bizottsági nyilatkozatról szóló vitát (a végleges napirendtervezet 129. pontja)
állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják le.
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