
– ***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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– Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Gurmai Zita és Alexander Alvaro augusz-
tus 23-ának a sztálinizmus és a nácizmus áldozatai európai emléknapjává való nyilvánításáról
(0044/2008),

– Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas és Harlem Désir a „kikül-
dött” munkavállalók jogainak tiszteletben tartásáról Európában (0045/2008).

10. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2008. májusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 406.217/PDOJ). Módosítására a
következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.05.07. és 2008.05.08.

Szerda

A PPE-DE képviselőcsoport kérelme, amely szerint a napirend második pontjába vegyék fel a Tanács és a
Bizottság nyilatkozatait a grúziai helyzet súlyosbodásáról, és a vitát állásfoglalásra irányuló indítványokkal
zárják le, amelyeket a júniusi I. ülésen bocsássanak majd szavazásra.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Mivel a Tanács nem lehet jelen 20 óra után a „Félrevezető katalóguscégek” című, szóbeli választ igénylő
kérdés megválaszolására (az előzetes napirendtervezet 24. pontja), ezért javasolják ezen pont következő ülésre
történő halasztását.

Felszólal Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében, és Simon Busuttil, a PPE-DE képviselőcsoport
nevében.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Csütörtök

A Klaus-Heiner Lehne-jelentésre (A6-0101/2008) (az előzetes napirendtervezet 19. pontja) és a Kyösti Virran-
koski-jelentésre (az előzetes napirendtervezet 20. pontja) vonatkozó szavazást a következő ülésre halasztják.

*
* *

Az ügyrendet megállapították.

11. EMU 10 – Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió első tíz éve (a Bizottság
közleménye)

A Bizottság közleménye: A Bizottság jelentése az Európai Gazdasági és Monetáris Unió első tíz évéről

Joaquín Almunia (a Bizottság tagja) közleményt tesz.

Felszólal Werner Langen, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Pervenche Berès, a PSE képviselőcsoport
nevében.
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