
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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– ***I Jelentés az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrak-
ciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2008)0154 – C6-0150/2008 –

2008/0060(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Szájer József (A6-0284/2008)

– Jelentés a bolognai folyamatról és a diákok mobilitásáról (2008/2070(INI)) – CULT
bizottság.
Előadó: Doris Pack (A6-0302/2008)

– Jelentés az Európai Unión belüli médiakoncentrációról és -pluralizmusról (SEC(2007)0032 –

2007/2253(INI)) – CULT bizottság.
Előadó: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

– Jelentés a tanárképzés minőségének javításáról (2008/2068(INI)) – CULT bizottság.
Előadó: Maria Badia i Cutchet (A6-0304/2008)

– * Jelentés a trópusi faanyagokról szóló, 2006. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai
Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(11964/2007 – C6-0326/2007 – 2006/0263(CNS)) – INTA bizottság.
Előadó: Caroline Lucas (A6-0313/2008)

– ***I Jelentés a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által
biztosított védelemről szóló 338/97/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (COM(2008)0104 – C6-0087/2008 – 2008/0042(COD)) – ENVI bizott-
ság.
Előadó: Miroslav Ouzký (A6-0314/2008)

– ***I Jelentés a kreativitás és innováció európai évéről (2009) szóló európai parlamenti és
tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0159 – C6-0151/2008 –

2008/0064(COD)) – CULT bizottság.
Előadó: Katerina Batzeli (A6-0319/2008)

– * Jelentés a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében
feldolgozott személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról
(16069/2007 – C6-0010/2008 – 2005/0202(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Martine Roure (A6-0322/2008)

– * Jelentés a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat módo-
sításáról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról (COM(2007)0650 –

C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Roselyne Lefrançois (A6-0323/2008)

– Jelentés az Európai Parlament Eljárási Szabályzata 121. cikkének (A Bíróság előtti eljárások)
módosításáról (2007/2266(REG)) – AFCO bizottság.
Előadó: Costas Botopoulos (A6-0324/2008)

– Jelentés a hegyvidéki térségekben a mezőgazdaság helyzetéről és kilátásairól
(2008/2066(INI)) – AGRI bizottság.
Előadó: Michl Ebner (A6-0327/2008)
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– ***I Jelentés a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és
motorok típusjóváhagyásáról, valamint a járművek javítására és karbantartására vonatkozó
információkhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Matthias Groote (A6-0329/2008)

– Jelentés a Petíciós Bizottság 2007. parlamenti évben folytatott tanácskozásairól
(2008/2028(INI)) – PETI bizottság.
Előadó: David Hammerstein (A6-0336/2008)

– Jelentés az intézményi befektetők átláthatóságáról a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal
(2007/2238(INI)) – ECON bizottság.
Előadó: Poul Nyrup Rasmussen (A6-0338/2008)

– * Jelentés az Európai Közösségeknek a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló
jegyzőkönyv, 12. cikke, 13. cikkének második bekezdése és 14. cikke rendelkezéseinek hatá-
lya alá tartozó tisztviselői és egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról szóló
549/69/Euratom, ESZAK, EGK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0339/2008)

– * Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv biztosítás és
pénzügyi szolgáltatások tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról (COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS)) – ECON bizottság.
Előadó: Joseph Muscat (A6-0344/2008)

– Jelentés a Bizottságnak címzett ajánlásokkal a jogszabályoknak az új komitológiai határozat-
hoz való igazításáról (2008/2096(INI)) – JURI bizottság.
Előadó: Szájer József (A6-0345/2008)

– * Jelentés a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer
második generációjára (SIS II) történő áttérésről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2008)0196 – 2008/0077(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Carlos Coelho (A6-0351/2008)

– * Jelentés a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer
második generációjára (SIS II) történő áttérésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0197 – 2008/0078(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Carlos Coelho (A6-0352/2008)

– Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 6/2008. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről – III. szakasz – Bizottság (2008/2166(BUD)) – BUDG bizottság.
Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0353/2008)

1.2) ajánlások második olvasatra:

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a hajófelügyeleti és hajóvizs-
gáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól (átdolgozott változat) szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (05726/2/2008 – C6-0223/2008 –

2005/0237B(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Luis de Grandes Pascual (A6-0330/2008)
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– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a hajófelügyeleti és hajóvizs-
gáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös sza-
bályairól és szabványairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintet-
tel (átdolgozott változat) (05724/2/2008 – C6-0222/2008 – 2005/0237A(COD)) – TRAN
bizottság.
Előadó: Luis de Grandes Pascual (A6-0331/2008)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a tengeri közlekedési ágazatban
bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az
1999/35/EK és a 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelv elfogadása tekintetében (05721/5/2008 – C6-0226/2008 – 2005/0240(COD)) –

TRAN bizottság.
Előadó: Jaromír Kohlíček (A6-0332/2008)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a tengeri utasszállítók baleseti
felelősségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében
(06389/2/2008 – C6-0227/2008 – 2005/0241(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0333/2008)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a közösségi hajóforgalomra
vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében
(05719/3/2008 – C6-0225/2008 – 2005/0239(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Dirk Sterckx (A6-0334/2008)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a kikötő szerint illetékes állam
általi ellenőrzésről (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekin-
tetében (05722/3/2008 – C6-0224/2008 – 2005/0238(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Dominique Vlasto (A6-0335/2008)

2) a képviselők:

2.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az Eljárási Szabályzat 109. cikke) (B6-0462/2008):

– a Tanácshoz
Țicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam,
Crowley Brian, Doyle Avril, Burke Colm, Van Hecke Johan, Higgins Jim, Mitchell Gay,
Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Hutchinson Alain, Harkin Marian, Posselt Bernd, Droutsas
Konstantinos, McGuinness Mairead, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Papadi-
moulis Dimitrios, Nicholson of Winterbourne, Ludford Sarah, Raeva Bilyana Ilieva,
Czarnecki Ryszard, Rübig Paul, Bushill-Matthews Philip, Guerreiro Pedro, Schmidt Olle,
Martin David, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Paleckis Justas Vincas, Hybášková Jana,
De Rossa Proinsias

– a Bizottsághoz
McGuinness Mairead, Schmidt Olle, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Angelakas Emmanouil,
Aylward Liam, Doyle Avril, Mitchell Gay, Arnaoutakis Stavros, Ludford Sarah, Matsis Yian-
nakis, Paleckis Justas Vincas, Papastamkos Georgios, Corda Giovanna, Crowley Brian, Harkin
Marian, Rübig Paul, Mavrommatis Manolis, Badia i Cutchet Maria, Ó Neachtain Seán,
Higgins Jim, Cappato Marco, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Evans Robert,
Ebner Michl, Záborská Anna, Țicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Ryan Eoin, Meyer
Pleite Willy, Lichtenberger Eva, França Armando, Burke Colm, Hutchinson Alain, Papadi-
moulis Dimitrios, Nicholson of Winterbourne, Vanhecke Frank, Kuźmiuk Zbigniew
Krzysztof, Podkański Zdzisław Zbigniew, Nicholson James, Casaca Paulo, Raeva Bilyana
Ilieva, Czarnecki Ryszard, Starkevičiūtė Margarita, Tomaszewska Ewa, Bushill-Matthews
Philip, Sonik Bogusław, Guerreiro Pedro, Droutsas Konstantinos, Belet Ivo, Becsey Zsolt
László, Martin David, Van Hecke Johan, Pafilis Athanasios, Hybášková Jana, Toussas
Georgios, De Rossa Proinsias
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2.2) állásfoglalásra irányuló indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke):

– Marian Zlotea. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szabványszerződésekben történő fogyasz-
tói tájékoztatás kötelezettségéről (B6-0418/2008);

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: IMCO
véleménynyilvánító: JURI

– Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány az EU-ban már évek óta legyőzött
betegségek előfordulásának megszaporodásáról a tagállamokban (B6-0419/2008);

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

2.3) ajánlásra irányuló javaslatok (az Eljárási Szabályzat 114. cikke):

– Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jelko Kacin, az ALDE kép-
viselőcsoport nevében és Baroness Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében. Aján-
lásra irányuló javaslat a Tanács számára a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnök
kivizsgálását végző nemzetközi törvényszék mandátumáról (B6-0417/2008);

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFET
véleménynyilvánító: LIBE

– Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében és Angelika Beer, a
Verts/ALE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat a nuk-
leáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és az atomsorompó-szerződés jövőjéről
(B6-0421/2008);

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFET

– Juan Manuel Salafranca Sanchez-Neyra. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat az
EU és Mexikó közötti stratégiai partnerségről (B6-0437/2008);

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFET
véleménynyilvánító: DEVE, INTA

– Véronique De Keyser, a PSE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irá-
nyuló javaslat az Európai Unió és Brazília közötti stratégiai partnerségről (B6-0449/2008);

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFET
véleménynyilvánító: DEVE, INTA

10. 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-0066/2008) felteszi: Katerina Batzeli és Erna Hennicot-Schoepges, a CULT bizottság nevében, a
Bizottsághoz: Az Európai Iskolák reformja (B6-0454/2008),

– (O-0074/2008) felteszi: Helmuth Markov, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A trópusi
faanyagokról szóló, 2006. évi nemzetközi megállapodás (B6-0458/2008),

– (O-0081/2008) felteszi: Giuseppe Gargani, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az online
szerzői jogok közös kezelése (B6-0459/2008),

– (O-0082/2008) felteszi: Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Az ener-
giaárak megfékezése (B6-0460/2008),

– (O-0083/2008) felteszi: Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az
energiaárak megfékezése (B6-0461/2008)

– (O-0086/2008) felteszi: Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: „IASCF: Az
alapokmány felülvizsgálata – Nyilvános elszámoltathatóság és az IASB összetétele – Változtatási
javaslatok” (B6-0463/2008),
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