
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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– ***I Jelentés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK
tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javas-
latról (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD)) – IMCO bizottság.
Előadó: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

– ***I Jelentés az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló
2001/83/EK irányelvet a Bizottságra ruházott végrehajtási körök tekintetében módosító parla-
menti és tanácsi irányelvről szóló javaslatról (COM(2006)0919 – C6-0030/2007 –

2006/0295(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Françoise Grossetête (A6-0277/2007)

– Jelentés a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánás-
mód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv alkalmazá-
sáról (2007/2094(INI)) – LIBE bizottság.
Előadó: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

1.2) ajánlások második olvasatra:

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról az „Alapvető jogok és jogérvé-
nyesülés” általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan a
„Drogprevenció és felvilágosítás” egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és
tanácsi határozat elfogadása tekintetében (08698/4/2007 – C6-0258/2007 –

2005/0037B(COD)) – LIBE bizottság.
Előadó: Inger Segelström (A6-0308/2007)

(A 19.35-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS

alelnök

20. A tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató
uniós stratégia (vita)

Jelentés a tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató uniós stratégiáról
[2007/2005(INI)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Alessandro Foglietta (A6-0303/2007)

Alessandro Foglietta előterjeszti a jelentést.

Felszólal Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

Felszólal Renate Sommer, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Edite Estrela, a PSE képviselőcsoport nevében,
Jules Maaten, az ALDE képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli, az UEN képviselőcsoport nevében,
Hiltrud Breyer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Hélène Goudin, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, John Bowis, Karin Scheele, Marios Matsakis, Carl
Schlyter, Bairbre de Brún, aki felszólalása során nehezményezi, hogy ír nyelvből nem volt tolmácsolás,
Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Dorette Corbey, Marian Harkin, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Pilar
Ayuso, Catherine Stihler, Jean Marie Beaupuy, Avril Doyle, Daciana Octavia Sârbu, Anneli Jäätteenmäki,
Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Richard Seeber, Anna Hedh, Eija-Riitta
Korhola, Miroslav Mikolášik, Cristian Stănescu, az ITS képviselőcsoport nevében, és Markos Kyprianou.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.09.05-i jegyzőkönyv, 7.7. pont.
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