
3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök közli, hogy az ETA úgy határozott, hogy véget vet a 2006. március 22-én elrendelt tűzszünetnek.
A Parlament nevében elítéli az erőszak alkalmazását, és felhívást intéz az összes tagállamhoz, hogy támo-
gassák Spanyolországot a terrorizmus elleni küzdelmében.

4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

5. Napirend

Az ügyrendet megállapították (2007.05.24-i jegyzőkönyv, 13. pont), és helyesbítést osztottak ki a napirendhez
(PE 389.455/OJ/COR), amelyhez az alábbi változtatásokat javasolják:

– a DEVE bizottság az Eljárási Szabályzat 81. cikkének megfelelően állásfoglalásra irányuló indítványt
fogadott el a Mercosur és Latin-Amerika számára készült regionális stratégiai dokumentumok és regio-
nális indikatív programok létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezetekről (B6-0236/2007).

Szavazás: 2007.06.07.

Módosítások benyújtási határideje: 2007.06.06. 16 óra

– a KKBP főképviselőjén kívül a Bizottság is nyilatkozatot fog tenni a Közel-Keletről (a napirend
85. pontja).

A napirendet megállapították.

*
* *

Felszólal Sophia in 't Veld, aki felhívja a Parlament elnökét, hogy kérjen magyarázatot Moszkva polgármes-
terétől, Jurij Luzskovtól és Putyin elnöktől a homoszexuálisok jogaiért tartott 2007. május 27-i békés tünte-
tésen részt vevőkkel, többek között európai parlamenti képviselőkkel, illetve bundestagbeli és olasz parla-
menti képviselőkkel szemben a moszkvai rendőrség által tanúsított bánásmódra vonatkozóan (az elnök azt
válaszolja, hogy teljesíteni fogja e kérést).

6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:

– * Jelentés az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó
védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javas-
latról (COM(2006)0609 – C6-0403/2006 – 2006/0200(CNS)) – PECH bizottság.
Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0162/2007)

– * Jelentés a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó
többéves terv létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0411 –

C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS)) – PECH bizottság.
Előadó: Zdzisław Kazimierz Chmielewski (A6-0163/2007)
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– ***I Jelentés a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződé-
sek odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében tör-
ténő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2006)0195 – C6-0141/2006 – 2006/0066(COD)) – IMCO bizottság.
Előadó: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

– Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményessé-
géről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban tör-
ténő igénybevételéről (COM(2007)0149 – C6-0124/2007 – 2007/2068(ACI)) – BUDG
bizottság.
Előadó: Reimer Böge (A6-0175/2007)

– Jelentés a Bizottság versenypolitikáról szóló 2005. évi jelentéséről (2007/2078(INI)) – ECON
bizottság.
Előadó: Elisa Ferreira (A6-0176/2007)

– ***I Jelentés az élelmiszer-ipari enzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az
1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv és a 2001/112/EK tanácsi irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Avril Doyle (A6-0177/2007)

– ***I Jelentés a Közösségben a légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös
szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2006)0396 – C6-0248/2006 – 2006/0130(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

– ***I Jelentés a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló
577/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irá-
nyuló javaslatról (COM(2006)0565 – C6-0326/2006 – 2006/0180(COD)) – EMPL bizottság.
Előadó: Jan Andersson (A6-0181/2007)

– * Jelentés a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról,
valamint egyes rendeletek módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0017 – C6-0075/2007 – 2007/0012(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: María Isabel Salinas García (A6-0183/2007)

– ***I Jelentés az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelvnek a Bizottságra
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0922 – C6-0006/2007
– 2006/0287(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Karl-Heinz Florenz (A6-0186/2007)

– ***I Jelentés egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkal-
mazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0915 – C6-0021/2007 –

2006/0303(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2007)

– ***I Jelentés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK
irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2006)0914 – C6-0019/2007 – 2006/0302(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Karl-Heinz Florenz (A6-0188/2007)

– Jelentés az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó 2/2007. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről (09254/2007 – C6-0130/2007 – 2007/2069(BUD)) – BUDG bizott-
ság.
Előadó: James Elles (A6-0189/2007)
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– * Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció
közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegy-
zőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0138 – C6-0125/2007 – 2007/0048(CNS)) – AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0192/2007)

– ***I Jelentés a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító
vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0835 – C6-0004/2005 –

2004/0287(COD)) – LIBE bizottság.
Előadó: Baroness Sarah Ludford (A6-0194/2007)

– * Jelentés a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok belső biztonságért felelős ható-
ságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények
megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, konzultációs céllal történő hozzáférésről
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0600 – C6-0053/2006 –

2005/0232(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Baroness Sarah Ludford (A6-0195/2007)

– Jelentés az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó 3/2007. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről (09256/2007 – C6-0133/2007 – 2007/2073(BUD)) – BUDG bizott-
ság.
Előadó: James Elles (A6-0196/2007)

– Jelentés az Unió alkotmányozási folyamatának ütemtervéről (2007/2087(INI)) – AFCO
bizottság.
Előadók: Enrique Barón Crespo és Elmar Brok (A6-0197/2007)

– Jelentés a művészek társadalmi megítéléséről (2006/2249(INI)) – CULT bizottság.
Előadó: Claire Gibault (A6-0199/2007)

– Jelentés az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2008-as pénzügyi évre
(2007/2018(BUD)) – BUDG bizottság.
Előadó: Ville Itälä (A6-0202/2007)

– * Jelentés a Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó schengeni vívmányok rendelkezé-
seinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a Lett Köztársaságban, a Litván Köz-
társaságban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, a
Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló tanácsi
határozattervezetről (09032/2007 – C6-0119/2007 – 2007/0806(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Carlos Coelho (A6-0204/2007)

– * Jelentés a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében
feldolgozott személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról
(ismételt konzultáció) (07315/2007 – C6-0115/2007 – 2005/0202(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Martine Roure (A6-0205/2007)

– * Jelentés a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a
Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,
az Osztrák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, az Olasz Köztársaság,
a Finn Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia és a Svéd Királyság a különösen a
terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló
együttműködés megerősítéséről szóló kezdeményezéséről (06566/2007 – C6-0079/2007 –

2007/0804(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Fausto Correia (A6-0207/2007)
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2) a képviselők:

2.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke):

– Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a dél-olaszországi, hulladékkal kap-
csolatos vészhelyzetről (B6-0233/2007)
A következő bizottsághoz utalva: illetékes: ENVI

7. 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-0022/2007): Arlene McCarthy, az IMCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: Eltérés a belső piaci
szabályoktól a védelmi beszerzések esetében az EK-Szerződés 296. cikke alapján (B6-0122/2007);

– (O-0024/2007): Becsey Zsolt László és Alexander Radwan, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a
Bizottsághoz: A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok időben történő átadása és ellenőr-
zése (B6-0123/2007);

– (O-0028/2007): Marcin Libicki, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A sclerosis multiplexre
vonatkozó helyes gyakorlat kódexe (B6-0124/2007).

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

– Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu és Kónya-Hamar Sándor, a Duna-deltában található öko-
szisztéma további pusztításának megakadályozásáról (0057/2007);

– Benoît Hamon, az Európai Központi Bank mandátumának felülvizsgálatáról (0058/2007).

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

A 21, 22, 23, 24/2007. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az
Eljárási Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében tárgytalanok.

9. Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására

Claudio Fava kéri parlamenti mentelmi jogának a marsalai bíróságon (Olaszország) folyó polgári jogi eljárás
keretében történő fenntartását.

A kérelmet az Eljárási Szabályzat 6. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI
bizottsághoz utalták.

10. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

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