
7. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézke-
dések

Az „Úton a gyermekek jogaira vonatkozó európai stratégia felé” című, a Parlament által a 2008. januári
I. ülésen elfogadott, nem jogalkotási állásfoglalással kapcsolatos további lépésekről szóló bizottsági közle-
mény az „Ülés élőben” honlapon hozzáférhető.

8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:

– ***I Jelentés a közúti infrastruktúra biztonságkezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0569 – C6-0331/2006 – 2006/0182(COD)) –
TRAN bizottság.
Előadó: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

– * Jelentés az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt
halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011. január 17-ig ter-
jedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló, levélváltás
formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)) – PECH bizottság.
Előadó: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

– ***I Jelentés a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK
határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – első rész (COM(2007)0741 –

C6-0432/2007 – 2007/0262(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Szájer József (A6-0088/2008)

– Jelentés a társaságok számára biztosított egyszerűsített üzleti környezetről a társasági jog, a
számvitel és a könyvvizsgálat területén (COM(2007)0394 – 2007/2254(INI)) – JURI bizott-
ság.
Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

– Jelentés a mélytengeri halállományok kezeléséről (COM(2007)0030 – 2007/2110(INI)) –

PECH bizottság.
Előadó: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

– Jelentés az európai intézmények érdekképviseletei (lobbisták) tevékenységi keretének fejlesz-
téséről (COM(2007)0127 – 2007/2115(INI)) – AFCO bizottság.
Előadó: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

– Jelentés a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi hatá-
rozat végrehajtási eljárásaival kapcsolatos, az Európai Parlament és a Bizottság között létre-
jött intézményközi megállapodás megkötéséről (N6-0001/2008 – C6-0009/2008 –

2008/2002(ACI)) – AFCO bizottság.
Előadó: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

– Jelentés az Európai Parlament Eljárási Szabályzata 81. cikkének módosításáról
(2008/2027(REG)) – AFCO bizottság.
Előadó: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

– Jelentés az EU választási megfigyelő misszióiról: célkitűzések, gyakorlatok és jövőbeni kihí-
vások (2007/2217(INI)) – AFET bizottság.
Társelőadók: Véronique De Keyser és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
(A6-0138/2008)
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– ***I Jelentés az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének
végrehajtása keretében a fuvardíjakban és a fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos
megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló
852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0090 [[02]] – C6-0211/2007 –

2007/0037B(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

– * Jelentés Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított sör tekintetében ked-
vezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról (COM(2007)0772 – C6-0012/2008 – 2007/0273(CNS)) – REGI bizott-
ság.
Előadó: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

– Jelentés a sportról szóló Fehér könyvről (COM(2007)0391 – 2007/2261(INI)) – CULT
bizottság.
Előadó: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

– Jelentés a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) folytatott kereskedelmi és gazda-
sági kapcsolatokról (COM(2006)0567 – 2007/2265(INI)) – INTA bizottság.
Előadó: Glyn Ford (A6-0151/2008)

– Jelentés az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló 2007. évi éves jelentésről és az Európai
Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2007/2274(INI)) – AFET bizottság.
Előadó: Marco Cappato (A6-0153/2008)

– Jelentés a közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról (2007–2013) (COM(2007)0099 –

2007/2189(INI)) – IMCO bizottság.
Előadó: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

– * Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös sza-
bályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási
rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletnek a gyapot támogatási rendszeré-
nek tekintetében történő módosítására irányuló tanácsi rendeletről (COM(2007)0701 –

C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

9. 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):

– Arlene McCarthy, az IMCO bizottság nevében, a Tanácshoz: Félrevezető katalóguscégek (pl. „Euro-
pean City Guide”) (B6-0152/2008)

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

– Urszula Krupa és Witold Tomczak az élet védelmének támogatásáról (0039/2008),

– Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson és Pierre Pribetich a fiatal-
korúakat elriasztó „Mosquito” készülék forgalmazásának és használatának betiltásáról (0040/2008),

– Bogusław Rogalski Tibetről (0041/2008),

– Andreas Mölzer a kényszerházasságokról (0042/2008),

– Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská és Holger Krahmer a
Duna–Odera–Elba-csatornáról (0043/2008),
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