
A 0050/2008. számú, Marusya Ivanova Lyubcheva, Gurmai Zita, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson és Anna
Záborská által benyújtott, a gyermekkereskedelem elleni küzdelemről szóló írásbeli nyilatkozat megkapta a
Parlament képviselői többségének aláírását, így azt az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) bekezdésének meg-
felelően megküldik a címzetteknek, és az aláírók nevével együtt közzéteszik a 2008.10.21-i ülés elfogadott
szövegei között.

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 …/2008/EK rendelete az Európai Hálózat- és Információbiztonsági
Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek az Ügynökség megbízatási ideje tekintetében
történő módosításáról (03643/2008/LEX – C6-0325/2008 – 2007/0291(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról
(03656/2008/LEX – C6-0322/2008 – 2006/0278(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács …/2008/EK rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére
vonatkozó közös szabályokról (átdolgozott változat) (03670/2008/LEX – C6-0321/2008 –

2006/0130(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 álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok
elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

– A Tanács 2008 szeptember 15-én elfogadott közös álláspontja a munkaidő-szervezés egyes szempont-
jairól szóló 2003/88/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadá-
sára tekintettel (10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: EMPL

– A Tanács által 2008. szeptember 15-én elfogadott közös álláspont a munkaerő-kölcsönzőkön keresztül
történő munkavállalásról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(10599/2/2008 – C6-0327/2008 – 2002/0072(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: EMPL

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2008.09.23.

9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:
– ***I Jelentés a 999/2001/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gya-

korlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD)) – ENVI bizott-
ság.
Előadó: Hegyi Gyula (A6-0279/2008)

– ***I Jelentés a gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagokról szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2008)0001 – C6-0026/2008 –

2008/0001(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Szájer József (A6-0280/2008)
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