
A 38. és 39. kérdésre írásban válaszolnak majd.

41. kérdés (Dimitrios Papadimoulis): A meghatározott időtartamra szóló munkaszerződések határozatlan
időtartamra szóló munkaszerződésekkel való felváltására vonatkozó abszolút tilalom a görög közszolgálat-
ban.

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Dimitrios Papadimoulis kiegészítő kérdésére.

42. kérdés (Sarah Ludford): Esélyegyenlőség.

Vladimír Špidla válaszol a kérdésre, illetve Sarah Ludford kiegészítő kérdésére.

Felszólal Proinsias De Rossa, a 43–47. kérdések egy csoportba foglalásáról.

43. kérdés (Richard Howitt): Fellépés a mindenkit megillető önálló élet érdekében.

44. kérdés (Evangelia Tzampazi): A fogyatékkal élők önállóságának előmozdítása.

45. kérdés (Proinsias De Rossa): A fogyatékkal élő személyek jogai.

46. kérdés (Grażyna Staniszewska): A fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedése.

47. kérdés (Kathy Sinnott): A fogyatékkal élők képviselete.

Vladimír Špidla válaszol a kérdésekre, illetve Richard Howitt, Evangelia Tzampazi, Proinsias De Rossa és
Kathy Sinnott kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti
jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.

18. A Parlament tagjai

Margrietus van den Berg bejelenti, hogy 2007. szeptember 1-jei hatállyal lemond európai parlamenti képvi-
selői mandátumáról.

A Parlament eljárási szabályzata 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapítja a mandátum meg-
üresedését 2007. szeptember 1-jei hatállyal, és erről tájékoztatja az érintett tagállamot.

19. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:
– ***I Jelentés az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásá-

ról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2006)0479 –

C6-0294/2006 – 2006/0163(COD)) – EMPL bizottság.
Előadó: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

– * Jelentés az 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelvnek az állampolgárságuktól eltérő
tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az euró-
pai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései
tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS)) – AFCO bizottság.
Előadó: Andrew Duff (A6-0267/2007)
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