
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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– Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi
együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttmű-
ködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembe vételéről,

– Megállapodás az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, ezen
államoknak az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős
Európai Ügynökségben való részvétele módjáról,

– Halászati partnerségi megállapodás egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és
Grönland helyi kormánya között,

– Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államközösség között a megfelelőségértékelés kölcsönös
elismeréséről,

– Második kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei
Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unió-
hoz történt csatlakozásának figyelembevétele céljából.

10. Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az Eljárási
Szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2007.07.25.

Venglin Boydev (599/2007);
Karl-Heinz von der Brüggen (2 aláírás) (600/2007);

Anastassios Ghiatis (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK) (2 aláírás) (601/2007);
Simeon Stavrakidis (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ „Λογοσ τησ Πέλλασ”) (602/2007);
Apostolos Vasilopoulos (Πανελλήνια Ενωση Ιδιοκτητών ΕΔΧ ΑυτοκινήτωνΠρώην Κοινοτήτων ' Η Ενότητα')
(2 aláírás) (603/2007);
Fotios Eliopoulos (604/2007);

Anastasia Alifieraki (2 aláírás) (605/2007);
Adolfo Peréz Esquivel (Fundación SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)) (29 aláírás) (606/2007);
(titkos név) (607/2007);

Eric Sanderson (2 aláírás) (608/2007);
David Sparkes (2 aláírás) (609/2007);
Eckhard Ropohl (Pedramala 2, S. L.) (610/2007);
Arthurs (La Cuta Owners' Association) (611/2007);

Bent Lomm (23 aláírás) (612/2007);
Robert Houliston (C.L.A.R.O.) (7 aláírás) (613/2007);
Radvile Mokunaite (Jaunųjų Konservatorių Lyga) (19726 aláírás) (614/2007);

Jaime de Jerónimo González (615/2007);
Manuel Blanco Pérez (Asociación „Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia”) (616/2007);
José Miguel Sanfeliú Bueno (Asociación de afectados del PAI „Dels Tarongers Golf Resort” Albalat dels
Tarongers) (617/2007);
Rosario Valls Comes (Asociación „Antics propietaris del Nou Mestalla Pla Parcial Ademuz A i B”)
(618/2007);

José Roger Dols (Asociación de Vecinos Sant Joan del Riu Sec) (619/2007);
Juan José Salvador Tena (Asociación ciudadanos de Benicássim contra los abusos urbanisticos) (620/2007);
Gaspar Lloret Valenzuela (Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Villajoyosa) (621/2007);

Antonio Ferrándiz González (622/2007);
Juana Cabrera García (Unión Sindical Obrera RTVE de Canarias) (3 aláírás) (623/2007);
Ary Pieter Eilander (624/2007);
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