
Az illetékes lengyel hatóságok közölték Krzysztof Hołowczyc kinevezését Barbara Kudrycka helyére, vala-
mint Urszula Gacek kinevezését Bogdan Klich helyére, 2007. december 6-i hatállyal.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében képviselői mandátumuk vizsgálatának befejezé-
séig, illetve azok esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig a fent nevezett képviselők elfoglal-
hatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal
a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az Európai Parlament kép-
viselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

*
* *

Jean-Louis Bourlanges írásban közölte, hogy 2008.01.01-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátu-
máról.

A Parlament Eljárási Szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően megállapítja a képviselői mandátum
fent nevezett hatállyal történő megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállamot.

5. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy kedden 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 rendelete a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló
ENSZ-egyezmény tagállamok által történő megerősítéséről vagy ahhoz való csatlakozásáról szóló
954/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (03660/2007/LEX – C6-0464/2007 –

2006/0308(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács határozata a közösségi statisztikai programról (2008–2012)
(03654/2007/LEX – C6-0462/2007 – 2006/0229(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a
közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekin-
tetében (03634/2007/LEX – C6-0461/2007 – 2006/0066(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács határozata a belső piac adózási rendszerei működésének javítását
célzó közösségi program létrehozásáról (Fiscalis 2013 program) és a 2235/2002/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről (03633/2007/LEX – C6-0460/2007 – 2006/0076(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartal-
mazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő
kivitelének tilalmáról (03632/2007/LEX – C6-0459/2007 – 2006/0236(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgál-
tatására, valamint a vásárlóerő-paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok meg-
állapításáról (EGT vonatkozású szöveg) (03615/2007/LEX – C6-0458/2007 – 2006/0042(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézke-
désekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek
összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról (03667/2007/LEX –

C6-0457/2007 – 2005/0260(COD));
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Az elnök közli, hogy 2007. december 18-án, kedden a Tanács elnökével közösen a következő, együttdön-
téssel elfogadott jogi aktust írja alá a Parlament Eljárási Szabályzata 68. cikkének megfelelően:

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és
finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet módosításáról (03688/2007/LEX –

C6-0455/2007 – 2007/0130(COD));

6. Plenáris ülésen benyújtott módosítások bizottsághoz való visszautalása,
újabb vizsgálat céljából (az Eljárási Szabályzat 156. cikke)

Az elnök közli, hogy mivel több mint 50 módosítást nyújtottak be a borpiac közös szervezéséről és bizo-
nyos rendeletek módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról készített Giuseppe Castiglione-
jelentés (A6-0477/2007) plenáris ülésen történő megvizsgálása érdekében (a végleges napirendtervezet
12. pontja), ezért felkérte az illetékes AGRI bizottságot, hogy a mai napon üljön össze, és az Eljárási Sza-
bályzat 156. cikkének megfelelően vizsgálja meg ezeket a módosításokat. Mindazok a módosítások, amelyek
ebben a szakaszban nem kapják meg a bizottsági tagok egytized részének támogató szavazatát, a plenáris
ülésen nem kerülnek szavazásra.

A nevezett jelentésről folytatandó vita továbbra is a holnapi ülés napirendjén marad.

7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az egyetemes szolgáltatásról, valamint az
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó fel-
használói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes
adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a
fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról
(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: IMCO

véleménynyilvánító: CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az elektronikus hírközlő hálózatok és elektro-
nikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektro-
nikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok össze-
kapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus
hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ITRE

véleménynyilvánító: CULT, JURI, ECON, LIBE, IMCO

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Európai Elektronikus Hírközlési Piac-
felügyeleti Hatóság létrehozásáról (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ITRE

véleménynyilvánító: CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE,
IMCO

– 7. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2007. pénzügyi évre – III. szakasz – Bizottság
(15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– 2. sz. módosító indítvány az Európai Közösségek 2008. pénzügyi évre szóló általános költségvetés-
tervezetéhez (15716/2007 – C6-0435/2007 – 2007/2019(BUD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG
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