
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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– Az Európai Közösségek módosított és módosító javaslatokkal kiegészített általános költségvetés-
tervezete a 2008-as pénzügyi évre (15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Európai Közösségben a gazdasági tevé-
kenységek statisztikai osztályozásáról (kodifikált változat) (COM(2007)0755 – C6-0437/2007 –

2007/0256(COD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: JURI

– Javaslat a Tanács határozatára egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael
Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének elfogadásáról a
Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából
(15061/2007 – C6-0445/2007 – 2007/0165(AVC));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFET
véleménynyilvánító: INTA

– Javaslat a Tanács rendeletére az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létre-
hozásáról (COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ITRE
véleménynyilvánító: ENVI, BUDG, CONT

– Javaslat a Tanács rendeletére a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek
közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támoga-
tási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletnek a gyapot támogatási rendszerének
tekintetében történő módosításáról (COM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AGRI
véleménynyilvánító: BUDG

– Javaslat a Tanács rendeletére a 21/2004/EK rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosí-
tása bevezetésének időpontja tekintetében történő módosításáról (COM(2007)0710 –

C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AGRI

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a rugalmassági eszköz igénybevételéről
(COM(2007)0786 – C6-0450/2007 – 2007/2273(ACI));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG
véleménynyilvánító: ITRE

2) a parlamenti bizottságok:

2.1) jelentések:

– * Jelentés a Tanács ülése során egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a
Marokkói Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodás megköté-
séről, a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozatára irányuló
javaslatról (COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(CNS)) – TRAN bizottság.
Előadó: Johannes Blokland (A6-0416/2007)

– * Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács közötti együttműkö-
désről szóló, az Európai Közösség és az Európa Tanács közötti megállapodás megkötéséről
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0478 – C6-0311/2007 –

2007/0173(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

2008.12.18. HU C 323 E/5Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. december 10., hétfő



– * Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozásáról szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról (COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS)) – LIBE bizott-
ság.
Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

– Jelentés a betétbiztosítási rendszerekről (2007/2199(INI)) – ECON bizottság.
Előadó: Christian Ehler (A6-0448/2007)

– ***I Jelentés a formatervezési minták oltalmáról szóló 98/71/EK irányelv módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0582 –

C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

– Jelentés az Európai Unió polgárainak harmadik országokbeli diplomáciai és konzuli védel-
méről szóló zöld könyvről (2007/2196(INI)) – LIBE bizottság.
Előadó: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)

– * Jelentés Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VIII. mellékletének kiigazításáról szóló
tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0594 – C6-0405/2007 –

2007/0217(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Neil Parish (A6-0455/2007)

– * Jelentés a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről az Európai Közösség, valamint – Grúzia
kormánya, – a Libanoni Köztársaság, – a Maldív Köztársaság, – a Moldovai Köztársaság, – a
Szingapúri Köztársaság kormánya, – illetve az Uruguayi Keleti Köztársaság között létrejött
megállapodásokat a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatla-
kozására tekintettel módosító jegyzőkönyvek megkötéséről szóló tanácsi határozatra irá-
nyuló javaslatról (COM(2007)0366 – C6-0265/2007 – 2007/0125(CNS)) – TRAN bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0456/2007)

– * Jelentés az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között a légiközlekedési szolgáltatá-
sok egyes kérdéseiről létrejött megállapodást a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós
csatlakozására való tekintettel módosító jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról (COM(2007)0497 – C6-0329/2007 – 2007/0183(CNS)) – TRAN bizott-
ság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0457/2007)

– * Jelentés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Király-
ság között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodást a Bolgár Köztársaság és
Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel módosító jegyzőkönyv megkötéséről
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0495 – C6-0330/2007 –

2007/0181(CNS)) – TRAN bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0458/2007)

– Jelentés a II. vagyonkezelési irányelvről (2007/2200(INI)) – ECON bizottság.
Előadó: Wolf Klinz (A6-0460/2007)

– * Jelentés a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő meg-
ismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2007)0268 – C6-0203/2007 – 2007/0095(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

– Jelentés a Koreával meglévő kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról (2007/2186(INI)) –
INTA bizottság.
Előadó: David Martin (A6-0463/2007)

– ***I Jelentés az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0368 – C6-0200/2007 – 2007/0128(COD)) –
ENVI bizottság.
Előadó: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)
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– Jelentés a halászati és akvakultúra-termékek ágazata piacának közös szervezéséről
(2007/2109(INI)) – PECH bizottság.
Előadó: Pedro Guerreiro (A6-0467/2007)

– * Jelentés a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a hatá-
rozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről
(COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

– * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékekre vonatkozó egyes
átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról (COM(2007)0381 – C6-0253/2007 – 2007/0136(CNS)) – ECON bizottság.
Előadó: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

– * Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös sza-
bályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási
rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Jan Mulder (A6-0470/2007)

– ***I Jelentés a nép- és lakásszámlálásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irá-
nyuló javaslatról (COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD)) – EMPL bizottság.
Előadó: Ona Juknevičienė (A6-0471/2007)

– * Jelentés a tőkeemelést terhelő közvetett adókról (átdolgozott változat) szóló tanácsi irány-
elvre irányuló javaslatról (COM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS)) – ECON
bizottság.
Előadó: Werner Langen (A6-0472/2007)

– ***I Jelentés a nem automatikus működésű mérlegekről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2007)0446 – C6-0241/2007 –

2007/0164(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

– ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vontatószerkezetéről és hátra-
meneti berendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(kodifikált változat) (COM(2007)0319 – C6-0175/2007 – 2007/0117(COD)) – JURI bizott-
ság.
Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

– * Jelentés a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az
élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető határ-
értékének megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat)
(COM(2007)0302 – C6-0205/2007 – 2007/0103(CNS)) – JURI bizottság.
Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

– * Jelentés a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0258 –

C6-0200/2006 – 2006/0097(CNS)) – JURI bizottság.
Előadó: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

– * Jelentés a borpiac közös szervezéséről és bizonyos rendeletek módosításáról szóló tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0372 – C6-0254/2007 – 2007/0138(CNS)) –

AGRI bizottság.
Előadó: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)
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– * Jelentés a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek
kivitele során végzett ellenőrzésről szóló 386/90/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0489 – C6-0282/2007 – 2007/0178(CNS)) –

CONT bizottság.
Előadó: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

– * Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös
vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0241 –

C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS)) – ITRE bizottság.
Előadó: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

– * Jelentés a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt
gyümölcstermő növények forgalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdol-
gozott változat) (COM(2007)0031 – C6-0093/2007 – 2007/0014(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)

– * Jelentés a Tiszta Égbolt közös vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS)) – ITRE bizottság.
Előadó: Lena Ek (A6-0483/2007)

– * Jelentés a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdemé-
nyezést megvalósító közös vállalkozás (ARTEMIS) létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irá-
nyuló javaslatról (COM(2007)0243 – C6-0172/2007 – 2007/0088(CNS)) – ITRE bizottság.
Előadó: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

– Jelentés az európai globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálásáról szóló európai parla-
menti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0600 – C6-0343/2007 –

2007/2226(ACI)) – BUDG bizottság.
Előadó: Reimer Böge (A6-0485/2007)

– * Jelentés az ENIAC közös vállalkozás létrehozásáról (közös technológiai kezdeményezés)
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0356 – C6-0275/2007 –

2007/0122(CNS)) – ITRE bizottság.
Előadó: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)

– Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezeté-
ről, a Tanács által módosított formában (minden szakasz) és az Európai Unió 2008-as pénz-
ügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2008. (13659/2007 –

C6-0341/2007) és 2/2008. (15716/2007 – C6-0435/2007) számú módosító indítványokról
(15717/2007 – C6-0436/2007 – 2007/2019(BUD)) – BUDG bizottság.
Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0492/2007)

– Jelentés az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2007. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről (15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD)) – BUDG bizott-
ság.
Előadó: James Elles (A6-0493/2007)

2.2) ajánlások második olvasatra:

– ***II Ajánlás második olvasatra a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (A tenger-
védelmi stratégiáról szóló keretirányelv) elfogadása céljából a Tanács által elfogadott közös
álláspontról (09388/2/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a papírmentes vámkezelési és
kereskedelmi környezetről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekinte-
tében (08520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD)) – IMCO bizottság.
Előadó: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)
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– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a polgári repülés területén
közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a
91/670/EK tanácsi rendelet, a 1592/2002/EK rendelet, és a 2004/36/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében
(10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

3) a képviselők:

3.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az Eljárási Szabályzat 109. cikke) (B6-0384/2007):

– a Tanácshoz:
Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Moraes Claude, Ludford Sarah, Panayotopou-
los-Cassiotou Marie, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Schmidt Olle, Markov Helmuth,
Papadimoulis Dimitrios, Posselt Bernd, Seppänen Esko, McGuinness Mairead, Harkin Marian,
Burke Colm, Higgins Jim, Mitchell Gay, Karim Sajjad, Mavrommatis Manolis, Vakalis
Nikolaos, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Newton Dunn Bill,
Martin David, Van Hecke Johan, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Toussas Georgios,
Manolakou Diamanto, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Paleckis Justas Vincas

– a Bizottsághoz
van Nistelrooij Lambert, Paleckis Justas Vincas, Riis-Jørgensen Karin, Burke Colm, Higgins
Jim, Budreikaitė Danutė, Corda Giovanna, Markov Helmuth, Posselt Bernd, McGuinness
Mairead, Mitchell Gay, Seppänen Esko, Öger Vural, Crowley Brian, Hutchinson Alain, Rübig
Paul, Czarnecki Ryszard, Podimata Anni, Andrikienė Laima Liucija, Papastamkos Georgios,
Moraes Claude, Papadimoulis Dimitrios, Gklavakis Ioannis, Ludford Sarah, Panayotopoulos-
Cassiotou Marie, Harkin Marian, Goudin Hélène, Toussas Georgios, Ryan Eoin, Aylward
Liam, Martin David, Arnaoutakis Stavros, Gill Neena, Țicău Silvia-Adriana, Raeva Bilyana
Ilieva, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Batzeli Katerina, Matsis Yiannakis, Karim Sajjad,
Mavrommatis Manolis, Salinas García María Isabel, Vakalis Nikolaos, Bushill-Matthews Philip,
Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Trakatellis Antonios,
Belet Ivo, Iotova Iliana Malinova, Van Hecke Johan, Pafilis Athanasios, Gaľa Milan,
Manolakou Diamanto, Guerreiro Pedro, Leichtfried Jörg, Martin Hans-Peter

8. 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-0074/2007) Gianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó és Johan Van Hecke, az ALDE képviselő-
csoport nevében, Robert Sturdy, Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos és Vasco Graça Moura, a
PPE-DE képviselőcsoport nevében, Erika Mann, Glyn Ford, Kader Arif és Elisa Ferreira, a PSE kép-
viselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini és Eugenijus Maldeikis, az UEN képviselőcsoport nevé-
ben, Caroline Lucas és Alain Lipietz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Textil-
ipari termékek (B6-0383/2007);

– (O-0066/2007) Glyn Ford, Giles Chichester, Graham Watson, Arlene McCarthy, Peter Skinner,
Nicholson of Winterbourne, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Toine Manders, David Martin, Glenys
Kinnock, Claude Moraes, Erika Mann, Dobolyi Alexandra, Ana Maria Gomes, Robert Evans,
Christopher Heaton-Harris, Reino Paasilinna, Marianne Mikko, Stephen Hughes, Stavros Lambrini-
dis, Malcolm Harbour, Bill Newton Dunn, Catherine Stihler, Sérgio Sousa Pinto, Jan Andersson,
Linda McAvan, Luisa Morgantini, Jan Marinus Wiersma, Harlem Désir, Jo Leinen, Gurmai Zita,
Caroline Lucas, Brian Simpson, Barbara Weiler, Christel Schaldemose, Neena Gill, Benoît Hamon,
Michael Cashman, Udo Bullmann, Corina Crețu és Glenis Willmott, a Bizottsághoz: Szállodai tűz-
biztonság (B6-0385/2007);
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