
– Jelentés az egységes piaci lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló Zöld könyvről
(COM(2007)0226 – 2007/2287(INI)) – ECON bizottság.
Előadó: Othmar Karas (A6-0187/2008)

– Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) fő szempontjairól és alapvető választási
lehetőségeiről szóló, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (43) bekezdésének
G. pontja alapján az Európai Parlamenthez intézett éves tanácsi jelentésről – 2006
(2007/2219(INI)) – AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

– * Jelentés a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadá-
lyozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló tanácsi rende-
letre irányuló javaslatról (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)) – PECH
bizottság.
Előadó: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

– * Jelentés az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. decem-
ber 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, vala-
mint a 964/2007/EK és az 1100/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS)) –

INTA bizottság.
Előadó: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

– Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 4/2008. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről (2008/2094(BUD)) – BUDG bizottság.
Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0203/2008)

– Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 3/2008. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről (2008/2095(BUD)) – BUDG bizottság.
Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0204/2008)

– Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményessé-
géről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontja alapján történő igény-
bevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2008)0200 – C6-0164/2008 – 2008/2091(ACI)) – BUDG bizottság.
Előadó: Reimer Böge (A6-0205/2008)

3) a képviselők:

3.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke):

– Salvador Garriga Polledo. Állásfoglalásra irányuló indítvány egy európai virtuális könyvtárról
(B6-0282/2008)

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT

11. 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):

– (O-0060/2008) felteszi Giles Chichester és Angelika Niebler, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a
Bizottsághoz: ENISA (B6-0159/2008)

– (O-0062/2008) felteszi Anna Záborská, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kényszer-
prostitúció és a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott nőkereskedelem (B6-0160/2008).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

– Jana Bobošíková, az üzemanyagokat bioüzemanyagokkal felváltó politika a fejlődő országokban az
élelmiszerárak növekedésére gyakorolt hatásáról (0049/2008);
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– Marusya Ivanova Lyubcheva, Gurmai Zita, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson és Anna Záborská, a
gyermekkereskedelem elleni küzdelemről (0050/2008);

– Riccardo Ventre, a roma közösségekre vonatkozó uniós integrációs politikák előmozdításáról
(0051/2008).

12. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 11, 14, 16/2008. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az
Eljárási Szabályzat 116. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.

13. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztják a júniusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 407.428/PDOJ), amelyhez a következő
módosításokat javasolják (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.06.04. és 2008.06.05.

Szerda

Az összes képviselőcsoport egyetértésével az illetékes biztos jelenlétének biztosítása érdekében az Aubert-
jelentésről (a végleges napirendtervezet 15. pontja) és a Freitas-jelentésről (a végleges napirendtervezet 16. pontja)
szóló vitákat áthelyezik a versenyről és a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló közös vita után
(a végleges napirendtervezet 10. és 11. pontja).

Csütörtök

– nincs javasolt változtatás

Az ügyrendet megállapították.

14. A grúziai helyzet súlyosbodása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A vita lefolytatásának időpontja: 2008.05.07. (2008.05.07-i jegyzőkönyv, 12. pont).

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra
irányuló indítványok:

– Marie Anne Isler Béguin és Cem Özdemir, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Grúziáról
(B6-0278/2008)

– Georgs Andrejevs és Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében, a grúziai helyzetről
(B6-0287/2008)

– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Duka-Zó-
lyomi Árpád, Urszula Gacek, Michael Gahler, Ria Oomen-Ruijten és Corien Wortmann-Kool, a PPE-DE
képviselőcsoport nevében, a grúziai helyzetről (B6-0289/2008)

– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda és Adrian Severin, a PSE képviselőcsoport nevében, a grúziai
helyzetről (B6-0290/2008)
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