
6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:

– ***I Jelentés a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló átdolgozott javaslatról
(COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

– * Jelentés a partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások keres-
kedelmére irányuló kötelezettségvállalások megőrzésével kapcsolatosan az Európai Közösség
és Ukrajna között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0220 – C6-0202/2008 – 2008/0087(CNS)) –
INTA bizottság.
Előadó: Zbigniew Zaleski (A6-0337/2008)

– * Jelentés a 423/2004/EK rendeletnek a tőkehalállomány helyreállítása tekintetében történő
módosításáról, valamint a 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irá-
nyuló javaslatról (COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS)) – PECH bizottság.
Előadó: Niels Busk (A6-0340/2008)

– *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államkö-
zösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár
Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a
megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvének az Európai
Közösség és annak tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irá-
nyuló javaslatról (09116/2008 – C6-0209/2008 – 2008/0080(AVC)) – LIBE bizottság.
Előadó: Marian-Jean Marinescu (A6-0343/2008)

– ***I Jelentés a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelvnek a gyógyszerek forgalomba hozatali
engedélye feltételeinek módosítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parla-
menti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0123 – C6-0137/2008 –

2008/0045(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

– Jelentés az Európai Parlament Eljárási Szabályzatának az uniós jelképek parlamenti haszná-
latáról szóló, új 202a. cikkel történő kiegészítéséről (2007/2240(REG)) – AFCO bizottság.
Előadó: Carlos Carnero González (A6-0347/2008)

– ***I Jelentés a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló
638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0058
– C6-0059/2008 – 2008/0026(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Eoin Ryan (A6-0348/2008)

– ***I Jelentés az európai statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

– Jelentés „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 2008–2013” című
fehér könyvről (2008/2115(INI)) – ENVI bizottság.
Előadó: Alojz Peterle (A6-0350/2008)

– Jelentés a szabályozási ügynökségek intézményei szempontjainak jövőbeli rendezésére irá-
nyuló stratégiáról (2008/2103(INI)) – AFCO bizottság.
Előadó: Georgios Papastamkos (A6-0354/2008)
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– Jelentés a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv,
9. cikke értelmében a „Hatékonyabb jogalkotás 2006”-ról (2008/2045(INI)) – JURI bizottság.
Előadó: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

– Jelentés a közúti fuvarozáshoz kapcsolódó szociális jogszabályok alkalmazásáról
(2008/2062(INI)) – EMPL bizottság.
Előadó: Alejandro Cercas (A6-0357/2008)

– Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal a Lámfalussy-eljárás nyomon követéséről: a
jövőbeli felügyeleti struktúra (2008/2148(INI)) – ECON bizottság (A6-0359/2008)

– * Jelentés a 2008/XX/IB kerethatározat 11. cikke alkalmazásában az Európai Bűnügyi Nyil-
vántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló
javaslatról (COM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Luca Romagnoli (A6-0360/2008)

– Jelentés az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről
(2008/2074(INI)) – ENVI bizottság.
Előadó: Richard Seeber (A6-0362/2008)

– Jelentés az EU-ban a társadalmi integráció előmozdításáról és a szegénység elleni küzdelem-
ről, a gyermekszegénységet is ideértve (2008/2034(INI)) – EMPL bizottság.
Előadó: Gabriele Zimmer (A6-0364/2008)

– Jelentés a be nem jelentett munkavégzés elleni határozottabb fellépésről (2008/2035(INI)) –
EMPL bizottság.
Előadó: Pier Antonio Panzeri (A6-0365/2008)

– Jelentés a Partnerség az Európáról szóló kommunikációért című közös nyilatkozat elfogadá-
sáról (COM(2007)0569 – C6-0331/2008 – 2007/2222(ACI)) – AFCO bizottság.
Előadó: Jo Leinen (A6-0372/2008)

7. 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-0084/2008) felteszi Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva és Johannes Lebech, az ALDE képviselő-
csoport nevében, a Bizottsághoz: Az Északi-sarkvidék kormányzása a globális világban
(B6-0467/2008),

– (O-0087/2008) felteszi Marco Cappato és Michael Cashman, a LIBE bizottság nevében, Anneli
Jäätteenmäki és Costas Botopoulos, az AFCO bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Európai Bíróság
Turco-ügyben hozott ítéletének teljesítése (a jogszabály-előkészítési munka és a dokumentumok
átláthatósága) (B6-0470/2008),

– (O-0088/2008) felteszi Marco Cappato és Michael Cashman, a LIBE bizottság nevében, Anneli
Jäätteenmäki és Costas Botopoulos, az AFCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Európai Bíró-
ság Turco-ügyben hozott ítéletének teljesítése (a jogszabály-előkészítési munka és a dokumentumok
átláthatósága) (B6-0471/2008),

– (O-0092/2008) felteszi Gerardo Galeote, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: az Európai
Unió Szolidaritási Alapja: a reform akadályai (B6-0472/2008),
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