
6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE-DE, PSE, ALDE és az ITS képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

– DEVE bizottság: Józef Pinior helyére Alain Hutchinson

– REGI bizottság: Alain Hutchinson helyére Józef Pinior

– TRAN bizottság: Francesco Ferrari

– Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Desislav Chukolov

– Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Christopher Beazley helyére Charles Tannock

7. 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 irányelve az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonat-
kozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helye-
zéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról (3621/1/2007 – C6-0264/2007 –

2004/0248(COD))

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a
2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések
és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekinteté-
ben történő módosításáról (3610/2/2007 – C6-0262/2007 – 2006/0166(COD))

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek
rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”)
(3622/1/2007 – C6-0266/2007 – 2003/0153(COD))

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 90/385/EGK tanácsi irányelv, az orvostechnikai eszközökről
szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv, valamint a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK
irányelv módosításáról (3612/5/2007 – C6-0263/2007 – 2005/0263(COD))

8. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a
Tanács következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadá-
sához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács által 2007. július 23-án elfogadott közös álláspont tekintettel az „Alapvető jogok és jogérvé-
nyesülés” általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó „Drogprevenció és
felvilágosítás” egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására
(08698/4/2007 – C6-0258/2007 – 2005/0037B(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: LIBE

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2007.09.04.

9. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság
közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köz-
társaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának
figyelembe vételéről,
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