
– 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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– (O-0095/2008) felteszi Marco Cappato és Marco Pannella, az ALDE képviselőcsoport nevében, a
Tanácshoz: Demokrácia, emberi jogok, valamint az EU és Vietnám közötti új partnerségi és együtt-
működési megállapodás (B6-0473/2008),

– (O-0096/2008) felteszi Marco Cappato és Marco Pannella, az ALDE képviselőcsoport nevében, a
Bizottsághoz: Demokrácia, emberi jogok, valamint az EU és Vietnám közötti új partnerségi és
együttműködési megállapodás (B6-0474/2008).

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

– Libor Rouček egy nyugat-bengáli bíróság által cseh rovarkutatók ellen hozott igazságtalan ítéletről
(0079/2008),

– Françoise Grossetête, John Bowis, Lévai Katalin, Jan Tadeusz Masiel és Antonios Trakatellis az
Alzheimer-kór elleni küzdelem prioritásairól (0080/2008),

– Philip Claeys, Frank Vanhecke és Koenraad Dillen európai polgároknak az iszlám bírálata miatti
kiadatására irányuló, Jordánia általi kérelemről (0081/2008),

– Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes és Umberto Guidoni egy Nemzetközi
Megújulóenergia-ügynökség felállításáról (IRENA) (0082/2008),

– Andreas Mölzer a Lisszaboni Szerződésről szóló népszavazásokról (0083/2008),

– Irena Belohorská, Zita Pleštinská és Anna Záborská a terhességi diabéteszről és elhízásról
(0084/2008),

– Mikel Irujo Amezaga a zaragozai charta egyetemes elfogadásáról a víz iránti támogatás kifejezése-
ként (0085/2008),

– Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock és Helga Trüpel az NTDTV
televíziós adásának az Eutelsaton keresztül Kínába történő sugárzásának visszaállításáról
(0086/2008),

– Mario Mauro és Gianni Pittella eurókötvények felhasználásáról egy új növekedési stratégia érdeké-
ben (0087/2008),

– Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas és Luigi Cocilovo a munkavállalók környezetvé-
delmi képviselőiről (0088/2008).

8. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 46/2008, 47/2008. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az
Eljárási Szabályzat 116. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.

9. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi
és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről,

– együttműködési és egyetértési megállapodás a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet és az Európai
Közösség között a légiközlekedés-védelmi ellenőrzésekről és a kapcsolódó kérdésekről.
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